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Esipuhe 

Ylöjärven kaupunkiin sijoittuvan Teivo – Mäkkylä osayleiskaavan luontoselvitys on tehty 
Ylöjärven kaupungin kaavoituksen ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytisen toimeksiannosta. Työ on 
tehty yleiskaavatasoisesti ja toimeksiannossa keskeisenä tehtävänä oli selvittää 
osayleiskaavaan kuuluvan alueen nykyiset luontoarvot ja esittää niiden pohjalta suositukset 
kaavoituksen käyttöön. 

Selvitysalueelle on tehty vuosina 1980-2014 kaikkiaan 9 erillistä asemakaavaa. Ne keskittyvät 
tämän oyk:n etelä- ja länsireunaan sekä toisaalta asuinalueille ja liikerakennusten alueille. 
Vastaavasti pelto- ja metsäalueet ovat asemakaavoittamattomia.  

”Suunnittelualueella on suurimmalta osalta voimassa Taajamien osayleiskaava. Kaava on 
vahvistettu ympäristöministeriössä 20.12.1984. Pohjoisreunassa on voimassa Haja-asutusalueen 
kylien osayleiskaavan laajennus ja taajamien osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kaava on 

hyväksytty valtuustossa 11.12.2003. Osille alueita ei ole aikaisemmin laadittu yleiskaavaa”. 
(kappale on lainaus OAS:ista).  

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka kumoaa aiemman maakuntakaavan ja 
vaihemaakuntakaavat, on hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.3.2017 ja tullut voimaan 
8.6.2017. Selvitysalueelle kuuluva Teivaalanharju on maakunnallisesti arvokas harjualue.  

Selvitysalueen kaikille alueille on maastohavainnot tehty heinä- ja elokuussa 2020 ja 
huhtikuussa 2021.  

EU:n ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisia luontotyyppejä ja eläimistöä 
kartoitettaessa huomioitiin myös alueiden monipuolisuus virkistyksen ja maisema- ja 
kulttuurialueiden kannalta. Saatujen tietojen mukaan selvitysalueen kokonaisuudelle ei ole 
aiemmin tehty vastaavanlaista yleiskaavatasoista ja kattavaa luontoselvitystä. 

Tämän raportin valokuvat KV Ympäristökonsultointi. 
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1 JOHDANTO 

Ylöjärven kaupungin alueelle sijoittuvan selvitystyön alkuvaiheesta (6-7/2020) lähtien 
luontotietoja on saatu alueen kaavoittajalta (mm. OAS, suunnittelualueen rajaus ja 
luontotiedot). Kartat ja ortoilmakuvat ovat MML:n kiinteistötietojärjestelmästä 2021. 
Tiedonvaihto ja luontoselvitysalueeseen tutustuminen antoivat puitteet luontoselvityksen 
tekemiselle. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet selvisivät tarjouspyynnössä.  

Tämän luontoselvityksen on laatinut FM Kai Vuorinen. Luontoselvitys koostuu raportista ja 
liitteistä. Niissä esitetään alueen ympäristön yleispiirteet, luonnon erityispiirteet, 
selkeärajaiset luontokohteet ja vesistöt. 

2 MENETELMÄT 

Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin 9.7.2020, 14.8.2020, joiden aikana koko alue tarkistettiin 
maastossa huolellisesti. Liito-oravien elinympäristöjen, sammakko- ja lintuhavaintojen osalta 
maastotyötä tehtiin lisäksi 15.4.2021. Maastokäyntien aikana havainnot tehtiin yleiskaavan 
luontoselvityksen edellyttämällä tavalla.  

ELY-keskukselta kerättyjen lähtötietojen perusteella alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita 
eikä perinnemaisemia. Työn edetessä selvitysalue tarkistettiin suojeltavien luontotyyppien, 
kasvi- ja eläinlajien sekä arvokkaiden ja huomioitavien luontokohteiden että lajien osalta. 
Luontotietoja tarkistettiin ja havainnoitiin myös erilaisten tietojärjestelmien kautta mm. Hertta 
5.7, Maankamara.fi sekä ortoilmakuvien perusteella.  

Koska osalla alueella on laajasti viljelymaisemaa, koettiin tarpeelliseksi tarkastella vanhoja 
maasto- ja peruskarttoja 1960- ja 1980-luvuilta, jolloin saatiin erinomainen perspektiivi niihin 
vanhoihin pelto- ja niittyalueisiin, jotka ovat myöhemmin metsittyneet, asutettu tai muutoin 
muuttuneet.  

Työssä keskeinen huomio kohdistettiin erityisesti niihin luontoarvoihin, jotka voivat rajoittaa 
alueelle suunniteltua tulevaa maankäyttöä. Näitä luontoarvoja voivat olla: 

o Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit (92/43/ETY), Suomen ympäristökeskus 2021a. 

o Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit (1096/1996 4 luvun 29 §).  

o Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (N:o 1093/1996 3 luvun 10 §).  

o Vesilain mukaiset luonnontilaisena säilytettävät vesiluonnon kohteet (1961/264 1 luvun 
15a, 17a §).  

o Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – osa 1 ja 2. 
SY5/2018. 

o Uhanalaisuusluokituksen mukaiset lajit (www.ymparisto.fi → Suomen lajien uhanalaisuus 
– Punainen kirja 2019, → Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015). 

o Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit (79/409/ETY), Suomen ympäristökeskus 2021b. 

o Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit (92/43/ETY), Suomen ympäristökeskus 2021c.  

o Mahdolliset muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet.  

Huomiota kohdistettiin luontotyyppeihin ja niihin edustavampiin lajeihin, joita tyypillisesti 
voidaan tavata kulloinkin kyseessä olevan luontotyypin alueella. Lajistossa paikallisena 
erityishuomion kohteena olivat putkilokasvit, liito-oravat, lepakot, linnut, päiväperhoset, 
korennot, sammakot ja matelijat. Ekologisten käytävien säilymistä varten havainnoitiin 
ekologiset yhteydet (läheisyys ja eläinten liikkuminen).  
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Taulukko 1. Menetelmät tärkeimpien lajien ja luontotyyppien tutkimusten ja havaintojen osalta. 

Laji, lajiryhmä 
ja havaintoaika 

Tutkimusmenetelmät ja muut huomiot  

Liito-orava  

9.7.2020 

15.4.2021 
pääkäynti 

Liito-oravalle tyypillisesti sopivien metsäalueiden kartoitus ortoilmakuvista ja maastossa 
kulkien. Tutkittiin haapojen ja suurten kuusten tyvet papanoiden ja kolopuut pesän löytämiseksi. 

Elinalueilta pyrittiin löytämään lajin suosimat lisääntymis- ja levähdyspaikat ja kolopuut. 

Lepakot  

14.8.2020 

Lepakkojen kuuntelu tehtiin detektorilla (Pettersson D230) auringonlaskun jälkeen alueilla, jotka 
arvioitiin lepakkojen ruokailu- ja lisääntymispaikoiksi metsäkuvioiden rajapintojen, puuston 
rakenteen, päiväpiilojen ja rakennuskannan sijoittumisen perusteella.  

Lajin määritys perustuu kaikuluotaustaajuuteen, joka vaihtelee eri lajeilla. Lajin määritys kyettiin 
varmentamaan näköhavainnoilla vasten yötaivasta. Näköhavainnon yhteydessä verrattiin lajien 
lentokorkeuksia havaintotaajuuteen, jotka ovat ominaisesti erilaisia eri lepakkolajeilla. 

Linnut  

9.7.2020, 
14.8.2020 ja 
kevättarkistus 
15.4.2021 

Lintulajeja havainnoitiin aina maastotöiden (4 krt) yhteydessä. Lintujen kartoitus tehtiin 
erityisesti vesistöjen ääreltä, reheviltä lahdenpohjukoilta ja muilta seka- ja havumetsien alueilta.  

Tarkkailua tehostettiin hyvän lintukohteen löytyessä. Havainnoitiin kaikki alueen tärkeiksi 
katsotut ja todetut alueet useaan kertaan, eri vuorokauden aikoina (aamu, päivä ja iltahämärä) 
ja eri vuodenaikoina. 

Sammakot, 
matelijat  

9.7.2020 ja 
14.8.2020 sekä 
15.4.2021 
tarkistukset 

Hetkeksi kiinniotettuja sammakoita tarkistettiin (metatarsaalikyhmyn perusteella) n. 25 kpl (eri-
ikäisiä – 1-3 v.), jotka siten määritettiin ko. kyhmyn muodon ja pituuden perusteella 
ruskosammakoiksi. Viitasammakoita tai rupikonnia ei alueella löytynyt. 

Tärkeät sammakoiden ja konnien elinympäristöt huomioidaan tarvittaessa erillisenä 
luontokohteena. Järvenrannan ja lammen osalta rakentamattomuus ja muuttumattomuus 
turvaavat sinänsä sammakoiden erikokoiset yhdyskunnat. 

Päiväperhoset  

9.7.2020 ja 
14.8.2020. 
15.4.2021 

Sudenkorennot 

 9.7.2020 ja 
14.8.2020. 

Selvitys tehtiin aikuishavainnointina. Päiväperhosia ja sudenkorentoja havainnoitiin visuaalisesti 
ja kuvaamalla. Päiväperhosia havainnoitiin niityillä, tienpientareilla ja auringon paisterinteillä 
mm. digivalokuvien avulla. 

Erityishuomio kohdistettiin EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentolajeihin. 
Havainnointi tehtiin aurinkoisina ja lämpiminä päivinä, jolloin sudenkorennot olivat aktiivisia. 
Selvityksiä tehtiin mielenkiintoisilla elinympäristölaikuilla, joita olivat järven kapeat 
rantakaistaleet, lammen ympäristö ja muut soveltuvat kosteat metsäpainanteet. 

Luontotyypit, 
elinympäristöt  

9.7.2020 ja 
14.8.2020. 
15.4.2021 
tarkistukset 

Harjumetsien, perinnebiotooppien ja mielenkiintoisten luontotyyppien ortoilmakuvakartoitus ja 
tarkistus maastossa kulkien ja havainnoiden sekä kuvaten ja muistiinpanoja tehden. 

Arvokkaiksi elinympäristöiksi luokiteltiin metsälaki- ja vesilakikohteet, uhanalaiset luontotyypit 
tai kohteet, joilla esiintyy vaateliasta lajistoa. Arvokkaaksi elinympäristöksi havaittu alue 
poikkeaa selvästi luonnonoloiltaan ympäröivästä talousmetsästä. Luontotyyppien uhanalaisuus 
perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin vuodelta 2018. 

Putkilokasvit ja 
eliöt 

9.7.2020 ja 
14.8.2020. 
15.4.2021 
tarkistukset.  

Raportissa esiteltyjen putkilokasvien nimistö perustuu Retkeilykasvioon (Hämet-Ahti ym. 1998) 
ja eliölajien uhanalaisuus uhanalaismietintöön 2000 (Rassi ym. 2001), Suomen lajien 
uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 sekä Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015). 
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3 YLEISTÄ 

3.1 Selvitysalueen sijainti 

Teivo – Mäkkylä  osayleiskaavan alue sijoittuu Ylöjärven kaupungin keskustasta 2-5 km 
etäisyydelle etelään rajautuen Tampereen kaupunkirakenteeseen. Selvitysalueen pohjoisosa 
rajautuu Keijärven rantaan, länsiosa Teivaalanharjuun ja itäiset osat Hartunhakaan.  

 
Kuva 1. Selvitysalue sijoittuu Keijärven etelärannasta eteläkaakkoon Vaasantien ja radanvarren molemmille puolille.    
Selvitysalue on rajattu likimääräisesti lilalla viivalla. Mittajana 200 m kartalla. Lähde: retkikartta.fi 2021.  

3.2 Selvitysalueen ympäristön yleiskuvaus 

Teivo – Mäkkylä  osayleiskaava-alue käsittää havupuuvaltaisia metsämaita, harjuluontoa, 
kalliomaata ja laajoja peltokuvioita sekä rakennettua ympäristöä (kuvat 1 ja 2). Maapinta-ala 
on noin 270 ha. Hartunhaan alueella kasvaa kookasta puustoa. Kookkaita mäntyjä sekä nuorta 
mäntymetsää esiintyy Teivaalanharjulla yleisesti. Kallioalueita on pienialaisesti lähinnä 
Hartunhaan ja Mäkkylän välisellä alueella, erityisesti kolmen lammen (nimettömien) 
ympäristössä. Peltoalueiden välissä on kaksi pientä metsäsaareketta. Metsiä on ojitettu, mikäli 
tarvetta on esiintynyt. Vaasantien ja radanvarren väliin mahtuu liiketiloja ja pienialaisia 
sekapuumetsiköitä. Maasto on vaihtelevasti viljeltyä eikä alueella ole juurikaan suoalueita. 
Rakennetuista ympäristöistä eräs mielenkiintoisimmista on vanhan velodromin ympäristö. 
Siellä esiintyy hiekka- ja sorapintaiselle alustalla levittyneitä ruderaattilajeja.  
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Heinäkuun maastokäynnin (2 kpl) aikana huomattiin, että selvitysalueella on yksi metsäalue, 
jolle on talven aikana (1-4/2020) tehty laajat hakkuut. Alueiden ympäristö on muutoin säilynyt 
ennallaan verraten pitkään.  

3.3 Olemassa olevat suojelualueet ja muut huomioitavat tiedot  

Tarkistettujen lähtötietojen (Ylöjärven kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus sekä mm. Hertta 5.7 
ja Karpalo 2.1) perusteella selvitysalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita eikä 
perinnemaisemia. Selvitysalueelle ei sijoittunut liioin asema- tai yleiskaavojen suojelualueita, 
Natura 2000-alueita, valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisia alueita eikä 
kallioinventoinnin tai pienvesi-selvityksen arvokkaita kohteita.  

Teivaalanharju (185 ha) on maakunnallisesti arvokas harju. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Ylöjärvellä 
Teivaalanharju, joka on osa Pirkanmaan harjumaisemat -kohdetta. Harjumaisemat nostettiin 
vuosien 2010-2015 inventoinneissa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi 
pirkanmaalaisena erityispiirteenä. 

Pirkanmaan liitto määritteli vuonna 2014 maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuurimaisemiksi 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Keijärven-Mäkkylän kulttuurimaiseman. 
Teivaalan kartanon ja kulttuurimaiseman ympärillä levittäytyy myös laaja viljelymaisema. 
Maakuntakaava 2040:tä varten oli tehty tarkistukset Teivaalan kartanon ja Mäkkylän kartanon 
rajausten osalta. Niiden ja Teivaalan harjualueen rajaukset on siirretty luontokarttaan, Liite 1. 

3.4 Uhanalaiset lajit 

Uhanalaisista lajeista ketokatkero, lännenmunuaisjäkälä, tummaverkkoperhonen ja palosirkka 
kuuluvat luonnonsuojelulain mukaisiin erityisesti suojeltaviin lajeihin, joille laaditaan 
tarvittaessa suojeluohjelma kannan elvyttämiseksi. Näiden lisäksi Ylöjärvellä tavataan 
erityisesti suojeltaviin lajeihin kuuluvaa ruisrääkkää. Katsaus alla esitettyihin uhanalaisiin 
lajeihin on lainaus ”Ylöjärven kaupungin ympäristöraportista – Ylöjärven ympäristön tila v.2016”. 

Äärimmäisen uhanalaiset   

Jäkälät: lännenmunuaisjäkälä (vanhat metsät). 

Erittäin uhanalaiset  

Putkilokasvit: ahosilmäruoho (niityt), ketokatkero (niityt), lietetatar (tulvarannat, lammet) ja 
saunionoidanlukko (niityt, lehdot). 

Sammalet: hiuskoukkusammal (purot). 

Sienet: kalkkikääpä (vanhat metsät) ja kanadankääpä (vanhat metsät).  

Vaarantuneet  

Putkilokasvit: hirvenkello (niityt), ahokirkiruoho (niityt) ja etelänhoikkaängelmä (niityt). 

Sammalet: haapariippusammal (vanhat metsät), harsosammal (lähteiköt) ja pikkulovisammal 
(vanhat metsät). 

Sienet: erakkokääpä (vanhat metsät) ja välkkyludekääpä (vanhat metsät). 

Linnut: tervapääsky (rakennukset), hiirihaukka (kangasmetsät), viherpeippo (puistot, pihat), 
pajusirkku (niitty- ja luhtarannat), töyhtötiainen (kangasmetsät), varpunen (rakennukset), 
hömötiainen (kangasmetsät), punatulkku (tuoreet kangasmetsät) ja kangaskiuru (harjumetsät).  
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Suorasiipiset: palosirkka (avoimet paisterinteet). 

Perhoset: arohietayökkönen (paisterinteet), kirjomaayökkönen (harjumetsät, 
kulttuuriympäristöt), timjamijäytäjäkoi (paisterinteet) ja vaaleaharmoyökkönen (vanhat metsät, 
korvet).  

Kovakuoriaiset: lahokapo (vanhat metsät) ja murroskolva (vanhat metsät).  

Ylöjärvellä tavataan useita luontodirektiivin IV(a) mainitsemia lajeja, joiden luonnossa 
havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Näitä ovat saukko, ilves, liito-orava, viitasammakko, lepakot (korvayökkö, vesisiippa, 
viiksisiippa/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko), sirolampikorento ja isolampisukeltaja. 

Esim. liito-oravalta tunnetaan kymmeniä lisääntymispaikkoja Ylöjärven alueelta. Eri 
lepakkolajeilta (vesisiippa, korvayökkö, viiksisiippa/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko) tunnetaan 
lukuisia lisääntymis- ja levähdysalueita sekä saalistus- ja oleskelualueita eri puolilta kaupunkia. 

Valtakunnallisesti uhanalaisten lajien lisäksi Ylöjärvellä tavataan useita Euroopan unionin 
lintudirektiivin liitteen 1 mukaisia lajeja sekä silmällä pidettäviin luokiteltavia lajeja. Silmällä 
pidettäviin lajeihin kuuluvat mm. euroopanmajava, liito-orava, ilves, punavarpunen, 
kanahaukka, liro, varpuspöllö, haarapääsky, kuovi, silkkiuikku, kangasajuruoho, ketoneilikka, 
ketonoidanlukko, musta-apila, sarjatalvikki, raidankeuhkojäkälä, karstajäkälä, 
korkkikerroskääpä, täpläantikainen ja ajuruohosulkanen. Valtakunnallisesti silmällä 
pidettävistä linnuista pohjansirkku ja keltavästäräkki ovat Pirkanmaalla erittäin uhanalaisia ja 
esim. pikkutylli, helmipöllö ja kivitasku vaarantuneita. 

3.5 Kaavojen merkitys 

Pirkanmaan Maakuntakaavan 2040 keskeisinä huomioitavina luonto- tai ympäristökohteina 
olivat Teivaalanharju geologisesti arvokkaana harjualueena (maakunnallinen kohde) ja 
pohjavesialuetiedot.  

Eriaikaiset yleiskaavat ja niissä esitetyt luonto- ja ympäristökohteet näkyvät kuvassa 2. 
Keskeisimmin erottuvat lampien alue luo-kohteena ja lampien ympäristö VL-3 -merkintänä. 
Teivaalanharju on merkinnöillä VU ja VR. Peltoalueiden merkinnöissä on vaihtelua MA-1/ M-3. 

 
Kuva 2. Ote yleiskaavayhdistelmästä (voimassa oleva), lähde Ylöjärven karttapalvelu 2021: Sweco Ympäristö.  
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Asemakaavoja on selvitysalueen lounais- ja eteläosiin laadittu vuodesta 1980 lähtien. Kaavat 
ovat koskeneet kerrallaan verraten pienialaisia alueita, jotka ovat täydentäneet selvitysalueen 
eteläpuoliskon asuinalueiden ja liikerakennusten alueiden suunnittelua. Niihin liittyen 
luontoselvityksiä ei ollut saatavilla.  

Taulukko 1. Alla esitetään Teivo – Mäkkylä oyk:n alueen hyväksytyt asemakaavat valmistumisjärjestyksessä. 

Järj. Nro Asemakaavan nimi Hyväksytty pvm. 

1 Vihattulan kaava 7.3.1980 

2 Nietostien alue 8.9.1987 

3 Mäkkylänrinne 2 19.10.2000 

4 Teivon muutos 23.1.2003 

5 Mäkkylänrinne 3 16.6.2005 

6 Raviradan alue  17.9.2009 

7 Hiitti 9.9.2010 

8 Teivon yritysalueen laajennus 13.9.2012 

9 Kuuratien alue 6.10.2014 

3.6 Muinaismuistot ja pilaantuneet maa-alueet 

Muinaismuistot sijoittuvat (muinaismuistorekisteri) selvitysalueen ympäristöön mutta eivät 
itse selvitysalueelle (kyppi.fi).   

  
Kuva 3. Kartta esittää yleispiirteisesti muinaismuistojen sijoittumisen selvitysalueen ulkopuolisille alueille. Kyppi.fi 
portaalin mukaan alueelle ei sisälly yllättäen yhtään muinaismuistokohdetta. 
 

Pilaantuneita maa-alueita on alueella yksi eli ns. Nikron tontti, jonka maaperä on pilaantunut 
vanhasta teollisesta toiminnasta. Maaperässä oli todettu raskasmetalleja, öljyä ja liuottimia. 
Maaperän pilaantuminen on aiheuttanut myös pohjaveden pilaantumista ja liuottimia on 
kulkeutunut vähäisiä määriä myös Saurion vedenottamolle. Nikron tontin puhdistustyöt 
aloitettiin vuonna 2013 ja ne saatiin massanvaihdon osalta päätökseen keväällä 2014. 
Puhdistustoimet ovat jatkuneet liuottimien puhdistamiseksi In Situ -menetelmällä 
pohjavedestä mukaan lukien ns. suojapumppaukset. Lainaus Ylöjärven kaupungin 
ympäristöraportista – Ylöjärven ympäristön tila v.2016. 

3. Pohtola 

2. Mikkola 

1 

2 

3 

1. Keijärvi 
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3.7 Selvitysalueen eläimistö 

Selvitysalueella nähtiin nisäkkäistä jänis, rusakko, kettu ja orava. Muiden havaintojen 
perusteella alueen nisäkäskantaan kuuluvat lisäksi hirvi, metsäkauris ja peltomyyrä. Alueella 
sijaitsevien peltojen ojat olivat pääosin kuivuneita kesällä, mutta keväällä niissä virtasi hyvin 
sulamisvettä. Selvitysalueen metsikön keskelle sijoittuvissa vesipintaisissa soistumissa ja 
lammissa havaittiin pienvesistöille tyypillisiä hyönteisiä. 

Sammakot: Sammakoiden elinympäristöihin kiinnitettiin merkittävästi huomiota. Alueella 
voidaan havaita tyypillisimmin ruskosammakkoa (Rana temporaria), sekä mahdollisesti 
viitasammakkoa (Rana arvalis) ja rupikonnaa (Bufo bufo). Tärkeimmiksi ruskosammakoiden 
havaintopaikoiksi, lampien lisäksi, voitiin maastoselvityksen jälkeen todeta ojien kuopat. Ne 
sijoittuivat usein ojien mutkakohtiin. Kaikkein merkittävin kokonaisuus on Hartunhakan 
laajalla metsäalueella oleva 3 pienen lammen kokonaisuus. Kaivetut ojat yhdistävät lampia 
toisiinsa. Kaikki havaitut lajit olivat ruskosammakoita.  

Liito-oravan elinympäristöistä pyrittiin löytämään havaintoja maastokäyntien yhteydessä 
heinäkuussa 2020 ja vielä täydellisemmin huhtikuussa 2021. Selvitysalueen kookkaat haavat 
(Ø>25 cm), raidat ja kuuset (Ø>30 cm) tarkistettiin papanahavaintojen varalta sekä mikäli 
pesäkolo, risupesä tai pesäpönttö olisi ollut löydettävissä. Asuntojen varsinaisille käyttöpihoille 
saakka ei kuitenkaan menty tekemään selvitystä. Junaradan itäpuolella oleva Hartunhaka ja 
sen ympäristön metsät havaittiin potentiaalisimmaksi alueeksi kookkaiden kuusten ja isojen 
haavikoiden esiintymisen vuoksi. Havaintoja tehtiin siis kaikista keskeisistä kohdista, mutta 
lopputulos oli kuitenkin jokseenkin yllättävä, kun liito-oravan papanoita ei lainkaan löydetty. 
Selittävänä tekijänä voisi olla lähinnä metsäalueen eristyneisyys peltoalueiden keskelle. 

Vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaisesta lajeista silmälläpidettäväksi muuttuivat 
euroopanmajava, karhu, ilves ja liito-orava. 

Lepakot: Lepakoille soveliaita päiväpiiloja on lähinnä selvitysalueen rakennettuun ympäristöön 
sijoittuvissa asuntojen ullakoilla sekä maatilojen ja muiden käyttörakennusten ulkorakenteissa 
(ullakot). Alueella ei ole merkittäviä kallioiden tai kivikoiden koloja. Esitarkastelun pohjalta 
selvitysalueen merkittävimmät potentiaalit määriteltiin ja havainnot tehtiin 14.8.2020 
maastossa polkupyörällä rauhallisesti liikkuen ja detektoria tarkkaillen. Pienenkin poikkeavan 
äänen kuulumisen jälkeen paikka tarkistettiin eli havainto joko hylättiin tai varmistettiin. Kaikki 
varmistetut pohjanlepakkohavainnot (13 kpl) ja viiksisiippa/isoviiksisiippa -havainnot (3) 
sijoittuivat lepakoiden ruokailupaikkojen mukaan asutusalueille tai metsätien varteen. 
Havainnot löytyivät kohdista, joissa ympäristö on pysynyt muuttumattomana pitkään. Kaikki 
Suomessa elävät noin 10 lepakkoa ovat hyönteissyöjiä ja rauhoitettuja.  

 

   
Kuva 4 ja 5. Kuvassa (vas.) on näkymä Keijärventien rautatiesillan itäpuolesta, jossa havaittiin 2 pohjanlepakkoa. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa on kyse metsätiestä, jonka yllä ruokaili 2 pohjanlepakkoa ja 1 viiksi-/ isoviiksisiippa. 
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Euroopan Unionin luontodirektiivin liite IV ja LSL 49 § velvoittavat suojelemaan lepakoiden 
tärkeitä talvehtimis-, lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, päiväpiiloja, ruokailualueita ja 
muuttoreittejä (mm. LSL 1996, LSA 1997/2005, Ympäristöministeriö 2007). Lepakoille tärkeät 
alueet luokitellaan (Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen -ohjeiden mukaan) seuraavasti:  

Lk I: Lisääntymis- tai levähdyspaikan hävittäminen tai tilan heikentäminen on LSL:ssa kielletty.  

Lk II: Tärkeän ruokailualueen ja siirtymäreitin arvo huomioidaan maankäytön suunnittelussa. 

Linnut: Heinä-, elo- ja huhtikuun maastokäyntien yhteydessä alueen lintulajistoa havaittiin 
kolmen kokonaisen maastopäivän ajan, joista elokuun käynti tehtiin kahdesti eli päivällä ja 
auringonlaskun jälkeen. 

IUCN-luokituksen mukaan tärkeitä lintuja ja muita merkittäviä lintuja havaittiin paljon ja tiedot 
lajeista on merkitty luontoselvityskartalle liitteeseen 1 ja kohdekuvausten osalta liitteeseen 2. 
Lintujen nimet on merkitty suomenkielisillä nimillä havainnollisuuden ja informaation 
yksinkertaistamisen vuoksi. 

Mahdolliset lisämerkinnät luontoselvityksen liitteessä 2 ovat:  

a = parvi, lintuparvi 
p = paikallinen (pesijät, reviirillä oleskelevat, lepäilijät) 
m = muuttava 
pp = pesäpoikanen  
pm = maastopoikanen 
1/1 = koiraspukuinen ja naaraspukuinen 

 /2 = 2 naaraspukuista 
Ä = laulavat (ja nähdyt) linnut 
ä = ääntelevät (ei nähdyt) linnut 
kiert = kiertelevä (selvää suuntaa ei todettavissa) 
saal / saalistava = selvästi saalistava petolintu 

Hyönteiset on esitelty luontoselvityksen liitteessä 2, jossa kohdekuvausten mukaisesti 
hyönteisten mm. perhosten lajitiedot on esitetty.  

Luontoselvityskartasta (liite 1) selviävät kaikki mielenkiintoiset luontotyyppi-, eläin-, ja 
lintuhavainnot. Luontoselvityksen tuloksissa (kappale 4) huomiota kohdennetaan luokitellen 
mm. olemassa olevien lakien, säännösten, ohjeiden ja muiden luokitusperusteiden mukaan. 
Kaavamerkinnästä päättää kaavoittaja kaikkien saamiensa perustietojen pohjalta.  

3.8 Selvitysalueen kasvillisuus 

Selvitysalue on puulajeiltaan tavanomainen. Puuston muodostavat männyn, kuusen, hies- ja 
rauduskoivun, raidan, katajan, harmaalepän ja pihlajan lisäksi pieninä taimina havaitut tammi, 
vaahtera, tuomi, lehtokuusama ja jalava. Ojat ja ojien varsialueet kasvavat pajuja ja vesakoita.  

Kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajit ovat alueellisesti tyypillisiä valtalajeja. Kenttäkerroksen 
lajeista puolukka, mustikka, kanerva, variksenmarja ja metsäkastikka esiintyvät alueella 
tyyppilajeina. Tuoreissa metsissä tavattiin vain paikoin valko- ja sinivuokkoa, mutta yleisemmin 
oravanmarjaa, sananjalkaa, metsälauhaa, kevätpiippoa sekä polku- ja jouhisaraa.  

Lehtomaiset metsät ovat kuusivaltaisia ja niissä kasvaa vuokkojen lisäksi mm. kielo, 
sudenmarja, käenkaali, pikku- ja isotalvikki, oravanmarja, metsäimarre ja metsäkurjenpolvi. 
Karumpien kallioiden reunoilla löytyi useimmiten kallioimarretta. Kulttuurivaikutteista 
kohteista löytyi myös mustakonnanmarja (K6b), ahopukinjuuri (K10c) ja kivikkoalvejuuri (K4). 
Kallioalueiden kasvillisuus on kallioiden puutteen vuoksi vähäistä. 

Teivaalanharjun itärinteessä on monin paikoin tehty harjupintaan leikkauksia (merkitty lilalla 
viivalla, Liite 1) rakennusten rakentamista varten. kuivilla ja melko varjoisilla rinteillä lajisto 
osoittautui tavanomaiseksi. Rinteissä kasvaa yleisesti heiniä ja ruderaattilajistoa.  

Sammallajiston pohjakerroksessa muodostavat yleiset seinä-, kynsi- ja metsäkerrossammalet. 
Rahka-, metsäkerros- ja karhunsammalet peittävät usein kasvittomia kuusikoiden 
metsänpohjaa. Kaatuneiden puunrunkojen päällä esiintyy eniten sammaleita Hartunhakan 
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metsäalueella ja kohteessa K7. Vanhoilla murske- ja hiekkapintaisilla joutomailla havaittuja 
sammaleita olivat: kivitiera-, metsäkulo-,  ja kivikynsisammal.  

Jäkälälajit, joita kasvaa erityisesti harjualueella, ovat alueellisesti tavanomaista pallero- ja 
harmaaporonjäkälää, torvijäkälää ja hirvenjäkälää. Muutamien kuusten alimmilla oksilla oli 
hiukan karvetta.  

Selvitysalue on eteläboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä. Selvitysalueella metsätyypit 
vaihtelevat  maaperätekijöiden (Teivaalanharjun läheisyyden) ja maanpeitteen paksuuden 
mukaisesti OMaT (lehto), OMT (lehtomainen kangas), MT (tuore kangas), VT (kuivahko kangas) 
ja CT (kuiva kangas).  

Alueen kasvillisuus on muuttumattominta lehtokorvessa (K7) ja Teivaalanharjulla. Merkittävä 
osa luontaista pitkälle kehittyneistä metsistä sijoittuvat juuri Teivaalanharjun poluttomille 
alueille ja Hartunhakan alueille, jotka havaitaan myös Pirkanmaan maakuntakaava 2040 varten 
laaditussa ”ekologinen verkko” -kartoituksessa. 

Kasvilajiston uhanalaisista lajeista alueella erityisenä mielenkiintona tarkistettiin useita lajeja. 
Kyseisistä lajeista ei silti löydetty maastokäynnin yhteydessä paikannettuja havaintoja. 

Selvitysalueen edustavimmat luontokohteet on kuvattu Liitteen 2 taulukoissa 1-3 ja kohteiden 
merkitykset tämän raportin kappaleessa 4 Tulokset. 

3.9 Selvitysalueen topografia, kallio- ja maaperä 

Selvitysalueella on suurimmillaan noin 70 m korkeusvaihtelut, joka toteutuu kaakkoisosassa 
olevan Vihattulan asuinalueen (+100) ja Teivaalanharjun laen (+170) välillä. Pohjoisosassa 
Keijärven keskivedentaso on +114 m. Järven suunnasta alkaen viljelty mäkimaa nousee kohti 
kolmen lammen aluetta, jonka eteläpuolella on kalliota tasossa +135 m. 

Yleisesti maan pinta on kumpuilevaa. Maastonvaihtelut vuorottelevat pelto- ja metsäalueilla 
loivasti. Selvitysalueelle ei sijoitu irtolohkareita, korkeita (> 10 m) jyrkänteitä eikä muita 
erityisiä luonnonmuodostumia, Teivaalanharjua lukuun ottamatta. Teivaalanharjun alueella on 
suppia ja jyrkkää harjurinnettä. Harju on osa laajempaa Ylöjärvenharjua.  

Kallioperän muodostaa pääasiallisesti yksi vyöhykemerkintä eli ”Fylliitti, kiilleliuske tai 
suonigneissi, granaatti ja andalusiitti -pitoista” (Lähde: gtkdata/GTK/maankamara/. Teivon 
radasta reilusti lounaaseen on pienellä alueella ”hapan porfyyri” -vyöhyke.  

Maaperän muodostavat hiekka ja hiekkamoreeni (delta eli jäätikköjokimuodostuma), karkea 
hieta (keltainen), hieno hieta (lila) ja kalliomaa (punaruskea). Turvemaata ei ole alueella pinta- 
tai pohjamaalajina. Selvästi yleisimmät maalajit ovat hiekka, hiekkamoreeni ja karkea hieta. 
Kalliomaa (punaruskea) kattaa selvitysalueen maanpäällisestä osan pinta-alasta alle 10 %. 
Selvitysalueen itäreunassa, pellolla, esiintyy pienialaisesti savea. 
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Kuva 6. Maaperäkartan ote, maaperätiedot ja pohjavesialue selvitysalueelta. Mittajana 0,4 km. Lähde www.gtk.fi.  

3.10 Maisemarakenne ja maisema-analyysi 

Alue inventoitiin maastossa kahdesti vuoden 2020 aikana ja huhtikuussa 2021 huolellisesti. 
Alueelta tehtiin tarvittavat havainnot mm. maisematilasta, -kuvasta ja -rakenteesta sekä 
erityispiirteistä. 

Lähtökohdat ja maisemarakenne. Maiseman nykytila pohjautuu suuressa määrin 
Teivaalanharjun suuntaisiin elementteihin, joita itse harjun lisäksi ovat Mikkolantie, Vaasantie 
ja rautatie. Maaseutumainen elementti on alueella väistyvä, sillä asuin- ja liikerakennusten 
kortteleita on rakentunut alueelle yhä enemmän. Rautatien itäpuolella oleva metsäalue 
linjautuu samaan suuntaan edellisten kanssa. Koilliseen kääntyviä eli edellisiin linjoihin 
poikittain sijaitsevia elementtejä ovat Keijärventie ja Ilmarinjärventie. 

Luonnonmaisemien vahvimmat piirteet ovat luode-kaakko suuntaiset maisemarakenteet 
kuten Teivaalanharju ja rautatien itäpuolinen metsäalue. Selvitysalueella kallioperä ei ole 
vaikuttanut merkittävästi murroslinjoillaan – lähinnä vain em. rautatien itäpuolisen 
metsäalueen osalta. Maanviljelysalueet ovat muodostuneet hietamaille. 

Kulttuuriperintönä alueen itäreunassa ovat Teivaalan ja Mäkkylän kartanot ja niiden ympärillä 
avautuvat viljelysalueet. Rakentamisen vanha painotus on sijoittunut Mikkolantien 
länsipuolelle ja uudempi -lähinnä 1980-2020 välisenä aikana sekä Ylöjärven ja Tampereen 
kunnanrajan tuntumaan että liiketilarakentamisena Vaasantien ja rautatien väliselle alueelle. 
Täydennysrakentaminen on ollut selvitysalueen kaakkoisosassa asuinrakentamista.  

HIENO HIETA 

HIEKKA, (ja HIEKKAMOREENI) 

JÄÄTIKKÖJOKIMUODOSTUMA 

KARKEA HIETA 

KALLIOMAA 

HIEKKAMOREENI 

KALLIOMAA 

Pohjaveden 

muodostumisalueen raja 

Pohjavesialueen raja 

SAVI 

http://www.gtk.fi/
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Peltomaiden yli näkymät ovat yhä verraten laajat. Esimerkiksi Terätieltä on verraten 
miellyttävät näkymät Teivaalanharjun suuntaan. Vastaavasti viljelyperinteet ovat upeasti 
nähtävissä Teivaalanharjulta yli koko selvitysalueen Keijärvelle saakka. 

Paikallisesti maiseman rakenteeseen eniten vaikuttavat Vaasantie ja rautatie sekä pistemäisinä 
kohteina mm. Soppeenmäen TV-masto. Miellyttäviä maisemia ovat puolestaan Teivaalan 
kulttuurimaiseman pellot ja pohjoisosassa puolestaan Vaasantien ja rautatien väliset pellot. 

Maisema-analyysi, maisemakuva ja maiseman nykytila. Teivaalanharju on osa pitkää 
Ylöjärvenharjun -jaksoa. Harjun pitkäaikainen virkistyskäyttö sekä harjuluonnon ja -maiseman 
arvostus ovat rauhoittaneet harjukokonaisuuden maankäyttöä. Luonnontilainen harju onkin 
koko alueen maisemakuvan kannalta tärkeä elementti. Maisematila rajautuu yksiselitteisesti 
harjun ja rautatien itäpuolisen metsäalueen väliin. Maisemalle tyypilliset elementit ovat 
Teivaalanharju, Vaasantie, rautatie ja peltoviljelyalueet. 

Selvitysalueen maasto on selkeä ja korkeuserot (35 m …45 m) ovat relatiivisesti huomattavat, 
erityisesti Teivaalanharjun ja Mikkolantien välisellä alueella. Maastonmuodot madaltuvat 
muutoin loivasti pohjoista ja kaakkoa kohden. Maiseman tärkeitä kiinnekohtia ovat 
Soppeenmäen TV-masto, Keijärven ranta ja Teivaalanharjun metsänreuna.  

Oyk-alueella lähimaisema on sulkeutunut Vihattulan pientaloalueella ja Mikkolantien ja 
Vaasantien välisellä liiketila-alueella. Maisematila muuttuu avarammaksi pohjoista kohden. 

Maiseman häiriötekijät. Alueelta löytyy muutamia maiseman häiriötekijöitä. Maisematilaa 
heikentävät paitsi liiketilarakentaminen niin myös infrastruktuurien väylät eli Vaasantie ja 
rautatie. Lisäksi alueella on muutama keskeneräinen rakennus ja niiden viimeistelemättömät 
piha-alueet. Häiriötekijät ovat kokonaisuuden kannalta siis pieniä ja niiden osalta muutos on 
parempaa kohti. Hitaammaksi muutokseksi arvioidaan mm. peltojen ja niittyjen vähittäinen 
metsittyminen sekä hiljalleen tapahtuva täydentävä rakentaminen, joka vähentää 
viljelymaisemaa. Erityisesti maisema- ja kulttuurialueiden kannalta merkityksellisissä paikoissa 
Teivaalan ja Mäkkylän kartanoiden ympäristön pelto – metsä -tilan heikentämistä tulee varoa.  

Selvitysalueen maiseman muutos. Selvitysalueella muutokset ovat, kuten edellä todettiin, 
tapahtuneet pitkän ajan saatossa. Rakentamisen tyylit ja tavat ovat muuttuneet sekä johtaneet 
yhdessä pelto- ja niittyalueiden käyttöönottoon joko talon rakentamista tai metsittämistä 
varten. Suuret infrastruktuurirakenteet 1950-luvun jälkeen (Vaasantie ja rautatie) ovat 
edelleen keskeisiä suuren luokan muutoksia.  

Peltojen ja niittyjen vähentyessä on avoimen tilan osuus vähentymään päin. Aiemmin 
laidunnusta tehtiin paljon niityillä mutta myös metsissä, tilojen reunoilla. Sellaisista alueista 
muistuttavat kohteiden 8a-8f ympäristöt. Avoimen tilan vähentyminen saattaa olla syynä mm. 
maisema-alueiden pienenemiseen seuraavien 25-50-vuotisjakson aikana. Peltoala ei ole 
kartoitustietojen mukaan lisääntynyt alueella.  

 

 
Kuva 7. Näkymä Terätieltä kohti Teivaalanharjua 9.7.2020 juuri ennen ukkosrintaman saapumista. 
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3.11 Pohjavesivarat 

Ylöjärven tärkeistä pohjavesialueista merkittävin on Ylöjärvenharju, joka sijoittuu harjujaksolle 
Vaasantien eteläpuolelle. Harjulta otetaan talousvettä Ylöjärven ohella Tampereen 
kaupungille. Pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on n. 14 km2 ja harjun arvioitu 
antoisuus on 16 500 m3/d. Ylöjärvenharjun pohjavesialue on Pirkanmaan vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 luokiteltu riskialueeksi. Ylöjärvenharjulla on 
kaupungin alueella kaikkiaan kolme vedenottamoa. Vedenottamoilla on lupa noin 15 000 m3 
vedenottoon vuorokaudessa. Koko harjualue ei ole vielä vedenoton piirissä ja kunnat ovat 
tutkineet lisäottoa ja tekopohjaveden muodostamista harjualueella. 

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 riskialueiksi on nimetty 
Ylöjärvenharju teollisuuden, pilaantuneiden maa-alueiden sekä torjunta-aineiden takia. 
Ylöjärvenharjulla tavoitteena (v. 2016) oli mm. suojelusuunnitelman päivitys, yhteistarkkailun 
aloittaminen, rakenneselvitys, viemäreiden kunnon tarkastaminen sekä teollisuuteen ja 
yritystoimintaan liittyen mm. valvonnan tehostaminen ja tarkkailun laajentaminen. 

Ehdotetuista toimista käynnistyi vuoden 2016 aikana Ylöjärvenharjulla GTK:n vetämä 
Ylöjärvenharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. 
Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan 
uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja 
virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Ylöjärvenharjun pohjavesialueen 
geologinen rakenneselvitys -raportti valmistui 10.12.2018. 

3.12 Pintavedet 

Ylöjärven vesistöjen ekologinen kokonaisluokka oli 2016 neljän järven osalta erinomainen, joista 
yksi oli Keijärvi. Ylöjärven pienvesistä on vuosittaisia tutkimustuloksia vain Keijärvestä, joka kuuluu 
velvoitetarkkailun piiriin. Ylöjärven keskustan suurimman järven, Keijärven, syvänteissä on tavattu 
ajoittain happivajetta. Happitilanne on heikentynyt 2000-luvulla ja samaan aikaan 
sähkönjohtavuusarvot ovat kohonneet, mikä kuvastaa valuma-alueen muutosta luonnontilaisesta. 
Rehevyyttä kuvaava fosforipitoisuus on vaihdellut erityisesti vuotuisten sääolojen vaikutuksesta 15-
40 μg/l välillä. Kuvaan 15 on koottu Keijärven fosforipitoisuuden kehitys 1980-luvun vaihteesta 
vuoteen 2016 asti. Kuvasta voidaan havaita fosforipitoisuuden pysyneen ennallaan tai hivenen 
laskeneen viime vuosina, joskin vuoden 2004 kaltaiset sateiset kesät aiheuttavat pitoisuudessa 
nousua. Kesällä 2015 Keijärven syvänteessä oli erityisen paljon fosforia pelkistyneiden olosuhteiden 
vuoksi. Järvi voidaan luokitella reheväksi, kun P-pitoisuus ylittää 20 μg/l ja erittäin reheväksi, kun 

taso on yli 50 μg/l.  

 

Kuva 8.  

Keijärven loppukesän 
kokonaisfosforipitoisuus (μg/l) 
vuosina 1979-2016. 
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4 TULOKSET 

Selvitysalueella ei ole vesilain mukaisia kohteita - alueen luontotyypit eivät täyttäneet vesilain 
mukaisia vesiluonnon tyyppejä. Selvitysalueella ei ole myöskään Luonnonsuojelu- tai Natura 
2000 -alueita. 

Alueelle sijoittuu kaikkiaan 14 numeroitua luontokohdetta, ja aiemmat luontokohteet yhä 
säilyttävät merkityksensä. Niitä ovat Teivaalanharju (maakunnallisesti arvokas harjualue) ja 
pienten lampien alue (luonnontilaisen kaltainen metsälakikohde). Alueen itä- ja koillisreunalle 
sijoittuu kaksi kulttuurimaisemaa, Teivaalan ja Keijärvi-Mäkkylän. Molempien keskusalueet eli 
Teivaalan kartano ja Mäkkylän kartano, sijoittuvat toki jo selvitysalueen ulkopuolelle. Muut 
kohteet luetellaan alempana. Alla on mainittu luontokohteet lyhyesti ja niiden kuvaus on Liite 
2 taulukoissa 1-3, Teivaalanharjua sekä Teivaalan ja Keijärvi-Mäkkylän kulttuurimaisemia 
lukuun ottamatta.  

4.1 Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit 

Selvitysalueella tehtiin havainnot seuraavista lintudirektiivin liitteen I lajeista. Lajin yhteydessä 
on mainittu myös lajin IUCN -suojelutaso vuonna 2015. Ensiksi mainitaan taulukossa 7 linnuista 
ne, jotka on sisällytetty viimeisen arvioinnin mukaan ns. Lintujen punaiselle listalle 2015. 
Taulukoissa on lintudirektiivin I liitteen linnut sekä muut lajit, jotka ovat mielenkiintoisia ja 
jotka arvioitiin kaavatyön kannalta tärkeiksi ja esille tuotaviksi lajeiksi. 

Taulukko 2. Selvitysalueella havaitut Suomen punaisen listan lajit 2015 luokituksen mukaan. Lintudirektiivin liitteen 
I Suomessa säännöllisesti tavattavat lajit (79/409/EEC pohjalta). 

Laji (suomi)  Laji (tieteellinen nimi) IUCN-luokitus Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Kuovi 
(Huomiotavaa! 
ääni on kuultu 
selvitysalueen 
itäpuoliselta 
peltoalueelta) 

Numenius arquata Silmälläpidettävä (NT) - (ei) 

 

Taulukko 3. Alla ovat muut selvitysalueella havaitut mielenkiintoiset ja kaavatyön kannalta tärkeiksi arvioidut lajit. 
Lintudirektiivin liitteen I Suomessa säännöllisesti tavattavat lajit (79/409/EEC pohjalta) on mainittu. 

Laji (suomi)  Laji (tieteellinen nimi) IUCN-luokitus 2015 Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Kurki 
(Huomiotavaa! 
ääni on kuultu 
selvitysalueen 
itäpuoliselta 
peltoalueelta) 

Grus grus Elinvoimainen (LC) Direktiivi laji 

Laulujoutsen  

Vuoden 2020 
poikasia (3 kpl) on 
ruokailemassa 
pellolla   

Cygnus cygnus Elinvoimainen (LC) Direktiivi laji 

Palokärki 
ruokailemassa ja 
koputellut 
kohteen 8a-8d 
alueen haapoja 

Dryocopus martius Elinvoimainen (LC) Direktiivi laji 
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Laji (suomi)  Laji (tieteellinen nimi) IUCN-luokitus 2015 Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Käpytikka 
ruokailemassa 
kohteissa 8a-8b 

Dendrocopos major Elinvoimainen (LC) - (ei) 

Västäräkki  

useita havaintoja 
ja alueellisesti 
melko yleinen 

Motacilla alba Elinvoimainen (LC), Pirkanmaan 
maakuntalintu 

- (ei) 

Tiltaltti (ääni) 
Hartunhaka ja 
Teivaalanharju 

Phylloscopus collybita Elinvoimainen (LC) - (ei) 

Hippiäinen 
ruokailemassa 
havumetsän ja 
koivikon 
molemmin puolin  

Regulus regulus Elinvoimainen (LC) - (ei) 

Puukiipijä 
Velodromintien 
ulkokaarteessa 

Certhia familiaris Elinvoimainen (LC) - (ei) 

Kottarainen 
Vihattulassa 
pellon reunassa 

Sturnus vulgaris Elinvoimainen (LC) - (ei) 

Selvitysalueella havaituista lintulajeista (mm. Liite 1 esitetyt linnut) suuri osa kuuluu IUCN-
luokituksessa (2015) elinvoimaisiin (LC) lintulajeihin. Havaintojen perusteella -alueiden 
rakentaminen havaittujen luontokohteiden ulkopuolelle ei merkittävästi vaikuttaisi lintujen 
elinympäristöihin, ruokailu- tai pesimisalueisiin.  

4.2 Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit 

Liito-oravan papanoita etsittiin erityisesti mm. haapojen ja kuusien juurilta. Erityisesti 
havaintoja haettiin Hartunhakan ja siihen liittyvien metsien ja kuusikoiden alueilta. Alueelle 
sijoittuvia haavikoita (K7 ja K8a - K8d) tutkittiin samoin kuin niiden läheisiä järeitä kuusia ja 
vanhoja koivuja. Havaintoaika oli huhtikuun puolivälissä 2021. Liito-oravaa ei kuitenkaan 
löydetty niin Hartunhakan alueelta kuin muualtakaan selvitysalueella. 

Sammakoiden osalta keskityttiin erityisesti viitasammakon (ja ruskosammakon) käyttöön 
soveltuvien ja käytössä olevien kosteikkojen löytämiseen. Viitasammakoita ei kiinnioteutuista 
sammakoista löytynyt, joten kaikki havainnot olivat ruskosammakoista. Rupikonnia ei alueella 
havaittu. Ruskosammakoille tärkeät elinympäristöt onkin koottu mukaan luontokohteiden 
luetteloon mm. K5, K7 ja K11a-K11e. Niissä muutamat metsän ja ojien kosteikot/kuopat sekä 
kolmen lammen ympäristö ovat ruskosammakoiden kutemispaikkoja. 

Selvitysalueella havaittiin pohjanlepakoita (13 kpl) sekä viiksisiippoja/isoviiksisiippoja (3 kpl). 
Lepakoiden elinympäristöksi soveltuvia alueita oli alueella kutakuinkin odotetulla tavalla ja 
oletetuilla alueilla. Ennalta tiedossa oli Teivaalanharjun alue, joskin siellä havainnot 
kohdistuivat Velodromintien kaarteen ylä-, keski- ja alaosiin. Yllätyksellisen havaintopaikka oli 
pilaantuneen maa-alueen murskepintainen ympäristö, jossa ruokaili kolme pohjanlepakkoa.  

Toisaalta pitkään samanlaisen maastokuvioinnin omaavia alueita lepakot hyödynsivät 
Mäkkylässä Keijärventien rautatiesillan kupeessa 2 pohjanlepakkoa sekä toisaalla vanhan 
metsätien varrella 2 pohjanlepakkoa ja 2 viiksisiippaa/isoviiksisiippaa. Suunnittelualueella 
havaittiin kertaalleen pohjanlepakko yksittäishavaintona pientaloalueen lomassa tai reunassa.  
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Kesäkuukausina selvitysalueen päiväpiilot sijoittuvat ulkorakennusten ja talojen 
kattorakenteisiin, vajoihin, halkopinoihin tai teollisuuskiinteistöjen kattorakenteisiin.  

Lepakoille ei ole olemassa kaavoituksen osalta tarkennettuja hoitosuosituksia. On syytä 
huomioida, että lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Lepakoiden piilopaikkoja tai saalistusalueiden 
hävittämistä ei tule edistää kaavoitustoimilla. Poikasia ja talvehtivia lepakoita ei saa häiritä. 

Selvitysalueelta ei havaittu muita luontodirektiivin IVa nisäkkäitä. Havainnot lajeista mm. 
metsäjänis (Lepus timidus) ja ruskosammakko (Rana temporaria) ovat EU:n luontodirektiivin 
liitteen V lajeja. Ruskosammakon uhanalaisuusluokka on pysynyt viimevuodet elinvoimaisena 
(LC) mutta metsäjäniksen osalta kanta on heikentynyt viimeiset 30 vuoden ajan, luokitus on 
silmälläpidettävä (NT).  

4.3 Metsälain erityisen arvokkaat elinympäristöt 

Kaksi luontokohdetta arvioitiin metsälain erityisen arvokkaiksi elinympäristöiksi. Kyseessä on 
metsälampiryhmä kohteessa K5 ja lehtokorpi kohteessa K7. Selvitysalueella havaitut metsälain 
10§ mukaiset elinympäristöt tulisi huomioida sekä elinympäristönä että yhteytenä 
huomionarvoisiin lajeihin. Kohteiden luontoarvoa voivat erityisesti metsienhakkuut heikentää, 
ja vain kohteen luonteen ja lähiympäristön huomioiva harvennus (määrä ja menetelmät) tulisi 
olla mahdollista ko. kohteen lähellä.  

4.4 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet 

Teivaalanharjun maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen kuuluvat kohteet K1a-K1d 
ovat osa harjuluontoa ja niissä esille on tuotu harjurinteiden elinympäristöt, kivikot ja 
muinaisrannat sekä suppien erityispiirteet. Kohteet K3 ja K4 edustavat pienimuoista 
kasvilajiston poikkeamaa, ketomaisuutta ja kulttuurilajistoa, selvitysalueella. Niiden 
sijoittuminen on haasteellinen Vaasantien ja rautatien välisellä alueella, sillä pienet 
metsäsaarekkeet omaavat paikallista maisemallista arvoa. Kasvilajistossa lajisto on silti melko 
tavanomaista. Kohteissa 6a ja 6b on selvitysalueen ainoat selkeät kallioalueet. Erityisesti 6a:n 
lajisto on kulttuurivaikutteinen ja mielenkiintoisista lajeista tavattiin kallioalvejuurta ja 
mustakonnanmarjaa. Pienialainen kivikkoaidan ympäristö voi olla havaittua merkityksellisempi 
mm. perhos- ja hyönteislajistolle. K6b alue on kalliona ja kasvilajiston osalta kuitenkin 
tavanomaisia. Siten K6b:n osa-alue voi olla osana esim. väljää AO-/AP-aluetta tai sen reunaa. 

Kohteissa 8a-8f on paljon vaikutteita kulttuurilajistoista sekä vanhoista niittylajeista. Jo kauan 
sitten umpeutuneet niityt kasvavat lehtipuita, erityisesti haapaa. Kyseiset ympäristöt ovat 
linnuille soveltuvia paikkoja mm. ruokailuun (silmut ja hyönteiset). Pehmeärunkoiset haavat ja 
koivut ovat houkutelleet paikalle mm. käpytikan ja palokärjen. Väliin jäävän peltoalueen 
ympäristö vaikuttaa keskeiseltä mm. riistan tarkkailuun, koska alueen reunoilla löytyvät sekä 
suolakivi että matala riistatorni. K8a ja K8e näkyvät hyvin maisemassa mm. Ilmarinjärventieltä. 
Kuitenkin K8d ja K8f osa-alueet voivat olla osana esim. väljää AO-/AP-aluetta tai sellaisen 
reunaa. 

Kohteen K9 alueella on kymmeniä suuria kekomuurahaisten pesiä eli suuria noin 1,5 m -2,0 m 
korkuisia kekoja. Alue on verraten poikkeuksellinen. Tehtyihin selvityksiin perustuen 
kekomuurahaisten elinympäristöistä ei löytynyt tietoja rauhoituksesta tai suojelusta tai 
menettelystä kun suuria kekomuurahaisten kekoja löytyy. Lähtökohtaisesti tilanne toistuu vain 
harvoin ja silloinkin suotuisten olosuhteiden vaikutus on ollut ilmeisesti merkittävä. Tästä 
johtuen suositus olisi, että suurten kuusten ympäristö säilytetään ja turvataan 
kekomuurahaisten elinympäristö mm. rakentamiselta.  
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Kohde 10a-10c ovat suureksi osaksi rautatiealueella tai sen vaikutuspiirissä. Niihin liittyvän 
lajiston odotetaan selviävän hyvin nykyisenlaisen avoimuuden säilyessä. Kohde 10c osalta 
kuiva rinnelehto on hyvin pienialainen ja läheisyyden vuoksi myös sen arvellaan jäävän 
rakentamattomaksi alueeksi. Tilanne puro- ja ojakohteiden (11a-11e) osalta lienee 
samankaltainen, koska ojastoa ei tultane merkittävästi muuttamaan. Tie- ja asuinalueiden 
linjausten salliessa ojasto olisi siis hyvä säilyttää nykyisenkaltaisena. 

Kohde K12 on pienialainen ja verraten lyhyt puromainen osuus, jossa keskeisenä arvona ovat 
kasvilajiston säilyminen puron/ojan ympärillä. Pienialainen kostea ympäristö on silti 
merkityksellinen lähialueen kasvi- ja eläinlajistolle. Kohteen K13 niitty on merkityksellinen mm. 
hyönteisille, perhosille ja niitä pyydystäville lepakoille ja linnuille. Kunnossapito ja pensaikon 
hoito määrävälein parantaisi ja kehittäisi niityn kukkivien kasvien lajistoa.  

 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Luontoselvityksen tulosten tarkastelu 

Luontoselvityksen myötä voidaan todeta, että osayleiskaavoitus voidaan toteuttaa 
pääpiirteissään aiempien tiedossa olleiden luontotietojen raamien mukaisesti, muuttamatta 
ympäristölainsäädännössä mainittuja tärkeitä elinympäristöjä ja vähentämättä uhanalaisten, 
vaateliaiden lajien luontaista levinneisyyttä. Viheryhteydet ja tässä selvityksessä ns. 
lakikohteet ja muut luontoarvot on hyvä huomioida kaavatonttien jaottelussa, uusien 
tieyhteyksien luomisessa ja vanhoja yhteysrakenteita uusiessa. Riittävä metsäisyys sekä 
puuston säilyttäminen ylläpitävät alueelle tyypillisellä tavalla eläinten soveliaat kulkureitit ja 
pesintäpaikat. Maisemallinen tasapaino säilyy parhaiten täydentävällä rakentamisella ja 
maisema-alueiden erityispiirteet huomioiden.  

Teivaalanharjun vyöhykkeellä pääpaino on pidettävä pohjavesien suojelussa ja 
virkistyskäytössä. Mikkolantien ja Radanvarren välisessä vyöhykkeessä keskeinen tarve lienee 
yhä  täydennysrakentamisessa. Rautatien itäpuolella vyöhykkeen lähtökohtana on kulttuuri-
maisemien, metsäisyyden, kosteusolojen ja pientalorakentamisen tasapainottaminen. Kaikilla 
vyöhykkeillä näyttäisi olevan kulttuurinen yhteys ravi- ja hevosurheiluun.  

5.2 Luontoselvityksen tulosten epävarmuustekijät 

Alueellinen lähtötieto on pystytty huomioimaan työssä hyvin. Luontoselvityksen 
maastokäynnit on tehty luontoselvityksen riittävyyden kannalta soveltuvaan aikaan heinäkuun 
alussa 2020 ja elokuussa 2020 tehtyjen maastokäyntien myötä. Maastokäyntien täydentävä 
viimeinen käynti 15.4.2021 tarkensi edellisen kesän tietoja hyvin. Maastotöiden yhteydessä 
tarkistettiin kaikki tärkeät luontotyypit ja tehtiin lisähavainnot linnuista, nisäkkäistä, 
sammakoista ja suojelluista lajeista. 

Luontoselvityksen tiedot on kerätty kevät-, kesä- ja syyshavainnoista. Sama koskee myös lintu- 
ja eläinhavaintoja. Alueella tehdyt havainnot luontotyypeistä indikoivat, että osayleiskaavan 
kannalta merkittäviä kasvi- tai eläinlajeja ei suurella todennäköisyydellä tule sijoittumaan 
millekään rakennuspaikoille. Selvityksen epävarmuustekijät ovat lintujen keväthavaintojen, 
liito-oravan elinympäristötarkistusten ja sammakkolajien tunnistamisen jälkeen pienet.  
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Luontoselvityksen kohteet K1a – K14 

Alla on esitetty Ylöjärven kaupunkiin sijoittuvan Teivo – Mäkkylä osayleiskaavan luontoselvityksen 
kohteet taulukkomuodossa. Kohteiden luettelointi on muodostettu kolmen vyöhykkeen pohjalta. 
Ensimmäinen vyöhyke käsittää Teivaalanharjun alueen, toinen vyöhyke Mikkolantien, Vaasantien 
ja rautatien yhteisen liikenneväylien kokonaisuuden. Kolmas vyöhyke käsittää itäosan pelto- ja 
metsäalueet, joita rajaavat idässä ja koillisessa Teivaalan ja Mäkkylän kulttuuriympäristöt ja -
maisemat.  

Taulukko 1. Teivaalanharjun luontokohteet Kohteet K1a – K1d (sekä osa K14 lepakkoselvitysreittiä). 

Kohde Kohteen havainnot 

Kohde 1 a 

Liite 1 kartalla 
merkintä K1a 

Kohde 1a sisältyy Teivaalanharjun maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen. Kohteessa 1a 
korostuu harjumaisesta piirteestä rinteen jyrkkyys ja vaihtelevat kasvilajiympäristöt mm. 
mustikan, puolukan, kanervan ja heinien osalta. Monin paikoin esiintyy jäkälien (paikallisesti 
tavallisia lajeja) yhtenäisiä kasvustoja. Jyrkkäpiirteisen osan itäpuolella harju loivenee ja 
alavampi harjurinteen osa levittäytyy havumetsänä, jossa kasvillisuus on mustikkavoittoista. 
Kasvilajeista löytyvät lisäksi nuokkuhelmikkä, kielo, oravanmarja ja metsätähti. Harjulla 
alikasvoksena on pihlajaa. Ketosinisiipi, kangassinisiipi ja hopeasinisiipi havaittiin rinteellä.  

Kohde 1 b 

Liite 1 kartalla 
merkintä K1b 

Kohde 1b sisältyy Teivaalanharjun maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen. Kohteessa 
1b korostuu harjumaisesta piirteestä kivikkoisuus ja (muinaisten) rantavoimien kulutus. 
Kasvuympäristöt ovat melko kosteita puolivarjoisessa maastossa mm. mustikan, puolukan, 
kanervan ja heinien osalta. Monin paikoin esiintyy sammalia pyöristyneiden kivien päällä (yleisiä 
lajeja) muodostaen myös kohtuullisen yhtenäisiä kasvustoja. Kohteen alueella harjun linjaus 
kääntyy. itäpuolella harju loivenee ja alavampi harjurinteen osa levittäytyy havumetsänä, jossa 
kasvillisuus on mustikkatyyppiä. Kasveista löytyvät mm. riidenlieko, oravanmarja, metsätähti, 
nuokkuhelmikkä, käenkaali ja vanamo. Pääosin MT ja OMT -tyypin kasvilajistoa. Osa 
kivikkoisuuden laajuudesta on havaittavissa vain polkujen varsilla ja veden eroosion kuluttamilla 
tieväylillä. Perhosista havaittiin juolukkasinisiipi ja kangassinisiipi. 

Kohde 1 c 

Liite 1 kartalla 
merkintä K1c 

Kohde 1c sisältyy Teivaalanharjun maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen. Kohteessa 1c 
korostuu harjumaisesta piirteestä rinteen jyrkkyys ja vaihtelevat kasvilajiympäristöt mm. 
mustikan, puolukan, kanervan ja heinien osalta. Kuivien ympäristöjen jäkäliä on runsaasti 
samoin kuin kanervikkoa ja puolukkamättäitä. Mustikka ei muodosta ylärinteessä laajoja 
yhtenäisiä kasvustoja. Jyrkkäpiirteisen osan itäpuolella harju loivenee ja alavampi harjurinteen 
osa levittäytyy mustikkavoittoista. Kieloa, sananjalkaa ja metsätähteä löytyy yleisesti.  

Kohde 1 d 

Liite 1 kartalla 
merkintä K1d 

Kohde 1d sisältyy Teivaalanharjun maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen. Kohteessa 
1d korostuvat suppamaisuus, rinteiden taitteet ja supan pohjakohdat. Kasvillisuus on OMT-
tyyppiä. Metsäkastikkaa, nuokkuhelmikkää, vanamoa, käenkaalta ja oravanmarjaa esiintyy 
yleisesti, toisin kuin harvemmin löytyvät metsäalvejuuri- ja sananjalkakasvustot. Kosteimman 
kuopan pohjilla on hiukan saraikkoa. Kohteen luonnontilaan ovat vaikuttaneet heikentävästi 
tietyt polkualueiden linjaukset sekä jo 1960-80 lukujen aikana tehdyt maankaivuut (luiskaus). 

Muut huomiot 
Teivaalanharjun 
vyöhykkeestä 

Osa K14 
lepakkojen 
selvitysreittiä 

Lepakkojen kuuntelu aloitettiin detektorilla (Pettersson D230) auringonlaskun jälkeen 
Teivaalanharjun päältä, koska jo ennalta ko. alueen todennäköiset havainnot olivat tiedossa. 
Harjun päällä lepakkojen ruokailu- ja lisääntymispaikkoja ei kuitenkaan löydetty, vaan vasta 
tultaessa alueen eteläiseen osaan. Lamminpään ulkoilumajan ohittamisen jälkeen havaittiin 
ensiksi detektorilla kahden pohjanlepakon kaikuluotaukset ja pienen tauon jälkeen 
viiksisiipan/isoviiksisiipan ääni. Lisäksi molemmat lajit nähtiin, koska auringonlaskun jälkeinen 
tummeneva taivas oli vielä kohtuullisen vaalea. Asfaltoidulla Velodromintiellä kaarteessa ilmeni 
jälleen pohjanlepakon yksi ääni ja P-paikoitusalueen tasanteella viimeinen pohjanlepakon ääni. 
Kaikki havainnot voitiin varmistaa erillisiksi toisistaan. Näköhavainnon yhteydessä verrattiin 
lajien keskinäisiä kokoja ja lentokorkeuksia havaintotaajuuteen, jotka ovat ominaisesti erilaisia 
havaituilla lepakkolajeilla. Mielenkiintoinen alue ja koko selvityksen runsain lepakkokanta. 
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Myöhemmin kierroksen loppupuolella, kun kuljettiin Mikkolantien viereistä kevyenliikenteen 
väylää, pysähdyttiin tarkastelemaan erityisesti ns. ”Mikkolantien pilaantuneen maan 
puhdistuspaikan” -aluetta. Havaintojen kohdistuminen yllätti siinä mielessä, että kasvillisuutta 
oli niukasti. Silti illan hämyssä oli joitain hyönteisiä ilmassa lentämässä. Murskepintainen alue 
oli houkutellut kaikkiaan kolme pohjanlepakkoa alueelle. Lepakoita ei muissa harjurinteen 
lähellä tarkistetuissa kohteissa havaittu. Tarkistettuja kujia ja taloryhmiä oli useita mm. 
päiväkodin alue ja Teivon raviradan sisääntuloalue, porttiympäristö ja lähirakennukset. 

Teivaalanharjun itäistä reunaa leimaavat useat erikokoiset ns. leikkauspinnat. Suurin kaivuu ja 
leikkauspinta on Teivon raviradan kohdalla. Useita pieniä leikkauksia on kaivettu harjunosan 
pohjoisosassa olevien kerrostalojen kohdilla. Leikkauspintojen kasvilajisto on vaatimatonta 
heinikkoa ja kuivassa rinteessä menestyviä kasveja on melko vähän. 

 

Alla on esitetty muutamia valokuvia Teivaalanharjun vyöhykkeeltä. 

   
Kuva 1 ja 2. Velodromintien yläosa (vas.) ja vanha velodromi, joiden ympäristössä oli kahta eri lepakkolajia. 
 
 

   
Kuva 3 ja 4. Kohteen 1c alueelle tyypillistä jäkälikköä (vas.) ja varvikkoa rinteen yläosan taitekohdassa. 
 
 

   
Kuva 5 ja 6. Kivikoita kohteessa 1b sammalpeitteisinä ja muokatussa pintamaassa. 
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Taulukko 2. Mikkolantien ja rautatien välin luontokohteet, Kohteet K2 – K4 (sekä osa K14 lepakkoselvitysreittiä). 

Kohde Tutkimusmenetelmät ja muut huomiot  

Kohde 2 

Liite 1 kartalla 
merkintä K2 

Kohde 2 sijoittuu Mikkolantien ja Vaasantien väliseen noin 2 ha kokoiseen metsäiseen 
kolmioon. Ylispuina esiintyy eteläreunassa haapaa sekä keski- ja pohjoisosassa enemmänkin 
hies- ja rauduskoivua sekä mäntyä. Metsän aluspuina on mm. pihlajaa, tuomea, raitaa, 
harmaaleppää ja vaahteraa.  

Kenttäkerroksesta löytyvät puna- ja mustaherukka, vadelma, ahomansikka, mesiangervo, 
lillukka, nuokkuhelmikkä, polvipuntarpää, metsäkastikka, mesimarja, nokkonen, vuohenputki, 
kielo, kultapiisku ja käenkaali. Kohteen puustoisuus ja kasvillisuus ilmentävät sekä metsäisyyttä 
että kulttuurivaikutteisuutta. Perhosista löytyivät pikkukultasiipi, sitruuna- ja nokkosperhonen. 

Metsäsaareke on paikallismaisemassa miellyttävältä, koska se jakaa ja peittää liikenneväyliä. 
Alue olisi hyvä säilyttää pääpiirteissään puustoisena ja samanlaisena. Paikallista linnustoa 
edustivat mm. kottarainen ja sepelkyyhkyt (2) sekä lukuisat peipot, rastaat ja tiaiset.  

Kohde 3 

Liite 1 kartalla 
merkintä K3 

Kohde 3 on 0,4 ha kokoinen vanha metsäsaareke peltoalueiden ympäröimänä ja se rajautuu 
länsireunastaan Vaasantiehen. Vanha, käytöstä poistunut tie ja sitä reunustava puukuja kulki 
Mäkkylän kartanolle sen vierestä vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla, ennen Vaasantien ja 
rautatien rakentamista. Metsäsaareke on siten vaikuttanut varsin pitkään maisemaan ja 
puukuja on yhä keskeinen osa maisemarakennetta ja omaa merkitystä paikallismaisemassa. 

Keskikohta alueesta on MT-tyypin tavanomaista metsää, jossa esiintyy kuusta, koivua ja 
mäntyä. Sananjalkaa esiintyy mustikan ja puolukan lisäksi, samoin tavanomaisia heiniä mm. 
metsäkastikkaa ja kultapiiskua. Reunoilla, vasten viljelyaluetta, kasvaa lehtomaisista lajeista 
käenkaalta, kieloa, kurjenpolvea, nuokkuhelmikkää, sarjakeltanoa, valkoapilaa ja 
koiranheinää. Alueella oli tavanomaista lintulajistoa rastaita, tiaisia, peippoja ja leppälintuja. 
Perhosista pellon reunassa ja metsässä viihtyivät mm. neitoperhonen, suruvaippa ja amiraali. 

Kohde 4 

Liite 1 kartalla 
merkintä K4 

Kohde 4 on 0,35 ha kokoinen vanha metsäsaareke peltoalueiden ympäröimänä ja rautatien 
itäreunastaan rajaama. Rautatien ja Terätien rakentamisen jälkeen pinta-ala pieneni hiukan 
kallioisen metsäsaarekkeen itäosasta. Nykyisenlainen metsäalue on ollut alueella kuitenkin jo 
pitkään. Vanhojen karttojen perusteella kohteessa ei ole yllättäen ollut rakennuksia eikä siihen 
viittaavia rakenteitakaan myöskään löytynyt. 

Alueen kulttuurivaikutteiseen kasvilajistoon kuuluvat mm. vaahtera, pieni jalava ja tammi sekä 
pensaina esiintyvät tuomi, syreeni, pihlaja, terttuselja, juhannusruusu, puna- ja mustaherukka. 
Kalliopintaisen puoliavoimen kohdalla kasvavat mm. pelto-orvokki, metsäorvokki, 
ahosuolaheinä, nuokkuhelmikkä, metsäkastikka, heinärölli, kielo, kalliokielo, kurjenkello, 
heinätähtimö, metsä- ja kivikkoalvejuuri. Kasvilajiston osalta reunalla olevan raitojen ja 
harmaaleppien karsiminen parantaisi lajien selviytymistä kallioisessa metsäsaarekkeessa.  
Kohde 4 on olennainen osa paikallismaisemassa. Alueella havaittiin tavanomaista lintulajistoa 
rastaita, tiaisia, peippoja, variksia ja harakoita. Alueella viihtyivät sitruuna- ja karttaperhonen. 

Muut huomiot 
Mikkolantien ja 
rautatien 
välivyöhykkeestä 

Osa K14 
lepakkojen 
selvitysreittiä 

Lepakkojen kuuntelua jatkettiin Teivaalanharjun vyöhykkeeltä laskeuduttua Mikkolantien ja 
rautatien rajaamalla alueella. Selvitysalueen eteläosassa, Mikkolantien ja Vaasantien väliin 
jäävien muutamien asuintalojen välissä kulkevan pyörätien T-liittymässä havaittiin 
pohjanlepakko. Pyörätien läheisyydessä on ollut pitkään puustoa ja sama rakennuskanta 
(vanhoja puutaloja). Kuljettaessa pohjoiseen mm. Ravitien, Hiitintien, Keijärventien ja Terätien 
varrella lepakoita ei kuitenkaan enää havaittu. 

Vyöhykkeellä esiintyy mm. kaksi erikokoista siltaa, joiden vuoksi alueelle on rakentunut 
keinotekoisesti muodostuneita rinteitä. Pengerluiskat kattavat pienialaisia ruderaattilajiston 
kasvustokokonaisuuksia. Vaasantien ylittävän Keijärventien sillan kupeessa oleva 
metsäsaareke on pääosin muokattua ympäristöä. Siellä on puro-osuus, joka on melko rehevä  
mm. metsäalvejuuren, hiirenportaan ja ojakellukan muodostamien kasvustojen vuoksi. 
Ruderaattilajistoa kasvaa niin ikään runsaasti mm. rautatien molemmin puolin ja Terätien 
piennaralueilla. Maitohorsmien laajojen kasvustojen lisäksi on myös kukkivia niittylajeja. 
Hiitintien pohjoispään ja vanhan huoltamorakennuksen välinen alue tarkistettiin, pienen 
kosteikon vuoksi. Soistumassa lajisto on muuttunutta ja ympäristö on jäsentymätön.  
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Alla on esitetty valokuvia Mikkolantien ja rautatien välivyöhykkeeltä. 

   
Kuva 7 ja 8. Kohde 2 on sekapuustoista aluetta, jossa esiintyy kookkaita puita mm. mäntyä, koivua ja haapaa. 
 
 

   
Kuva 9 ja 10. Kohteeseen 3, jossa esiintyy lehtomaista lajistoa ja uustulokkaita, saavutaan puukujan kautta.  
 
 

   
Kuva 11 ja 12. Kohteessa 4 esiintyy mm. marjapensaita sekä koristekasvien ja -puiden matalia kasvustoja.  
Vasemmassa kuvassa (11) näkyy etualalla kohde 4, ja oikeassa reunassa länsiosa kohteesta 3. 

Taulukko 3. Pelto- ja metsäalueiden luontokohteet Kohteet K5 – K13 (sekä osa K14 lepakkoselvitysreittiä). 

Kohde Tutkimusmenetelmät ja muut huomiot  

Kohde 5 

Liite 1 kartalla 
merkintä K5 

Metsälain 10§ 
mukainen 
luonnontilaisen 
kaltainen 
pienvesi 

Kohde K5 muodostuu kolmesta pienialaisesta lammesta. Päälampi (nro 1) on kartoilla näkyvä 
vesialue ja se on 9 aarin kokoinen. Kaivettu oja johtaa toiseen (nro 2) luoteessa sijaitsevaan 
lampeen, joka on myös melko kirkasvetinen, aikaisempien kartoitusten mukaan lähteinen ja 3 
aarin kokoinen. Kolmas (nro 3) lampi (1,5 aaria) sijoittuu päälammesta koilliseen 15 m päähän. 
Niidenkin välillä on matala kaivettu oja. Ojavedet yhtyvät etäällä kaivettujen ja ohjattujen ojien 
myötä. Kesällä ojat ovat kuivia ja verraten huomaamattomia johtuen kasvillisuuden 
kehittymisestä. Kaikki lampien reunat ja rannat ovat hyvin maisemoituneita (sammalet, kasvit) 

Päälammessa kasvaa isolumme, joka koristi lammen pintaa useilla kukinnoillaan. Lisäksi 
tavataan uistinvitaa, pullo-, viilto- ja jokapaikansaraa, kurjenjalkaa ja terttualpia. Lampien 1 ja 
3 edellisistä hoitokaivuista on kulunut epäilemättä vuosikymmeniä, sillä maamassojen päällä ja 
lomassa kasvaa kohtalaisen kokoista sekapuustoa. Massoja on lampien 1 ja 3 välissä. Lammen 
2 massoja on eniten lammen itä- ja kaakkoispuolella. Kolmas eli pienin lampi on humuspitoisin 
ko. lammista ja kuivunee kesän aikana kokonaan.  
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Lammet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joilla on erityisen paljon merkitystä mm. 
ruskosammakoille, sudenkorennoille, neitokorennoille, sukeltajakuoriaiselle, vesimittareille,  
hyttysille ja surviaissääskille. Lammet muodostavat pienilmastollisen kokonaisuuden. 

Kohde 6a ja 6b 

Liite 1 kartalla 
merkintä K6a ja 
K6b 

Kohde K6a muodostuu kallioalueen reunalle ja siinä on nuorta ja varttuvaa puustoa 
alikasvoksena ja muutamia suuria mäntyjä ylispuina. Pihlajaa, tuomea ja katajaa esiintyy 
runsaiten. Kenttäkerroksesta löytyvät kivikkoalvejuuri, kallioimarre, kurjenkello, 
paimenmatara, metsäkurjenpolvi ja mustakonnanmarja, jota kuitenkin vain muutamia varsia. 
Kasvillisuus ja järjestetty kivikkoisuus viittaavat aiempaan hakamaahan ja pienialaiseen 
ketoalueeseen. Ympäristö on välttävässä kunnossa umpeenkasvun seurauksena. 

Kohde K6b erottuu selvitysalueesta sen vuoksi, että se on Teivo-Mäkkylän oyk:n harvoja 
kallioalueita. Se kohoaa reilun +135 m tasoon. Rajatulla alueella kasvilajisto on kuitenkin 
tavanomaista puolukkatyyppiä ja alempana mustikkatyyppiä. Edustavimmat lajit on mainittu jo 
kohteen 6a osassa. Alueilla on havaittiin useita peippoja, sini- ja talitiaisia sekä mustarastas (2). 

Kohde 7 

Liite 1 kartalla 
merkintä K7 

Metsälain 10§ 
mukainen 
lehtokorpi 

Kohde K7 on reilun 3 ha kokoinen osa vanhaa metsäaluetta, jossa lehtipuustoa mm. haapaa ja 
koivua on runsaasti . Ympärillä ja lehtipuiden lomassa kasvaa laajalti vanhaa kuusta. Keskeinen 
osa rajatusta alueesta kasvaa sanikkaisia. Kevään jälkeen alueen sulamisvedet jäävät metsään 
seisomaan ja muodostavat havaituille ruskosammakoille hyvät olosuhteet munien laskemiselle 
ja poikasten kehittymiselle. Alueelta on yhteys ojanvarsiallikoihin kohteisiin K11a ja K11b.  

Metsäalueella on useita kosteita painanteita ja puro/ojia, joissa kasvaa mm. metsäalvejuurta, 
hiirenporrasta, kurjenjalkaa, sudenmarjaa, lillukkaa, mesiangervoa, taikinamarjaa ja 
metsäkortetta. Painanteet kuivuvat pääosin kesällä, mutta maaperä pysyy kosteana. 
Metsäalue on valoisilta alueiltaan rehevä ja varjoisilla alueilla korpimainen melko laajoine 
sanikkaiskasvustoineen. Alikasvoksena pihlajaa, haapaa, harmaaleppää ja kuusta. 

Alueella ei löydetty lepakoita eikä liito-oravia. Linnuista merkittävimmät ovat tiltaltti ja 
sepelkyyhkypari. Lähistöllä pesivät käpytikka ja palokärki ruokailevat melko varmasti alueella.  

K7 voisi olla rajattu laajemminkin (länteen ja etelään), jolloin mukaan otettaisiin purojen ja 
ojien varsialueita sekä niiden ympäristön kookkaat kuusikot. Laajemmalla alueella on kuitenkin 
talousmetsämäisiä piirteitä, eikä sitä pidetä täysin tarpeellisena. Metsähakkuiden tapahtuessa 
linnusto kaipaa haavikoiden lisäksi tukipuustoa suurista kuusista. 

Kohde 8a – 8f 

Liite 1 kartalla 
merkinnät: 8a, 
8b, 8c, 8d, 8e ja 
8f muodostavat 
umpeutuvien 
pihapiirien 
ympärillä olevat 
puustottuneiden 
niittyjen alueen 

Kohteiden 8a-8f ympäristöt ovat mielenkiintoisia, koska pensaat ja puut ovat vallanneet vanhat 
pellot ja niityt takaisin. Ylispuut ovat pääasiassa haapaa ja koivua. Vanhan pihapiirin 
rakennukset on purettu alueelta pois, jolloin pihapiiriin on jäänyt mm. maakuoppia, kivipaasia 
ja pihaan tulon yhteydessä löydetyt porttikivet. Vanhoista hyötykasveista on lähinnä jäljellä 
puna-, valko- ja mustaherukkapensaat. Vanhasta iästä johtuen ne ovat verraten huonosti 
marjaa tuottavia. Terttuselja, pihlaja, tuomi, ruostehappomarja sekä koralli- tai 
lännenpensaskanukka esiintyvät alueella muutamin paikoin. Lisäksi on runsaasti nokkosta, 
vuohenputkea ja mäkikuismaa. Pihamailla on yksittäin muutama nuori vaahtera, jalava ja 
tammi. Valtaosa pensaikoista on raitaa, pajuja ja harmaaleppää.  

Kohteessa K8a oli ollut puutarhaa, asuinrakennus ja ulkorakennuksia. Nykyään jäljellä on 
maakuoppia ja rehevää kasvisto. Rajauksen eteläosassa oli kaksi variksen pesää keväällä 2021. 

Kohteissa K8b ja K8c on ollut peltoviljelyä ja niittyä ennen metsittymistä. Molemmat alueet 
ovat pirstoutuneet rautatien rakentamisen yhteydessä, ja osa on jäänyt radan länsipuolelle 
koivua kasvavaksi alueeksi (nyt teollisuuskiinteistön reunaa). Alueiden K8b-K8d välissä nähtiin 
1 palokärki ja haavikoiden rungoissa muutama kolo. Käpytikka ruokaili 7/2020 alueilla K8a-K8b. 

Kohteen K8d alueella on pellon/niityn tilalla kookkaita haapoja ja koivuja sekä lahopuustoa.  

Kohde K8e sijoittuu kokonaisuuden itäiseen reunaan, jossa on eniten nykyisiä peltoja. Sen 
ympäristö on lehtipuustoinen ja valoisa. Laajat nokkosen, mesiangervon, horsman, vadelman, 
koiran- ja vuohenputken, pelto-ohdakkeen ja pajukoiden kasvustot tekevät maastosta tiiviin. 

Kohde K8f on kokonaisuuden eteläisin. Sen pohjoispuolella on vanhat rakennusten perustukset 
kallion päällä. Itse kohteessa on suppeampi alue lehtipuuvaltainen ja laajempi alue kuusikkoa 
käsittäen vanhan kiviaidan hakamaan länsireunassa ja niukan lajiston pohjakerroksessa.  
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Kohde 9 

Liite 1 kartalla 
merkintä K9 

Kohde K9:ssä on metsätalousmaata, jossa kasvaa ”ylisuuria” kuusia ja esiintyy poikkeuksellisen 
paljon (yli 15 kpl) suuria muurahaispesiä. Kekomuurahaisten pesistä 7 on yli 1,8 m korkeita 
maanpinnasta mitattuna. Loput ovat korkeudeltaan 1,1 m … 1,7 m. Kookkaiden kuusten 
alueella muurahaiset keräävät neulasia laajalta alueelta. Kariketta muodostuu rajallisesti ja 
sammalet ovat laajoilla alueilla kohteen ulkopuolellakin ainoat pohja- tai kenttäkerroksen lajit.  

Kohde 10a, 10b 
ja 10c 

Liite 1 kartalla 
merkinnät K10a, 
K10b ja K10c.  

Kohteiden luonne ja alkuperä on muodostunut vähitellen rautatien linjauksen ja louhinnan 
jälkeen. Erityisesti kallioleikkausten aurinkoisemmalle, itäiselle puolelle on kehittynyt 
ketomaista kasvilajistoa ja hyvin kapea niittymäinen vyöhyke metsän reunaan.  

Kohde K10a on sijoittunut pohjoisimmaksi ja K10b on sen lähellä hiukan eteläkaakkoon radan 
linjauksen mukaisesti. Kasvilajistoon kuuluvat juolavehnä, metsäkastikka, nurmi- ja rönsyrölli, 
kirjopillike, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, peltohatikka, kivikynsisammal ja poronjäkälät. 

Kohde 10c on kasvilajistoltaan monipuolisin ja ahopukinjuuri esiintyy kurjenkellon kanssa 
vierekkäin auringonpaisteisella kuivalla lehtorinteellä. Kasvillisuudessa löydettiin myös samoja 
lajeja kuin edellä K10a ja K10b:ssä. Hakkuualueen reunan rinteessä muutama valkovuokko ja 
sinivuokko pilkottivat esille kielojen lomasta.  

Kohde 11a – 11e 

Liite 1 kartalla 
merkinnät K11a, 
K11b, K11c, 
K11d ja K11e 

Kohteet 11a – 11d ovat kaikki ruskosammakoille soveltuvia ojanvarsiallikoita. Niistä K11a ja 
K11b liittyvät metsäalueen kohteen K7 ojastoon muita keskeisemmin. K11c – K11d liittyvät 
pellon vierusojaan, jossa on sekä virtaavaa vettä että pieni allikko. K11e on useamman pienen 
ojan yhtymäkohta, joka on virtaukseltaan rauhallisempi vasta touko- ja kesäkuussa. Ojasto 
tullee säilymään alueella samanlaisena, jolloin elinympäristöt pysynevät muuttumattomina. 

Kohde 12 

Liite 1 kartalla 
merkintä K12 

Kohde K12 on virtavesi, joka muodostuu Teivaalantien tienvarren ojista ja Teivaalan peltojen 
ojista. Metsäalueen läpi virratessaan oja on paikoin puromainen ja sanikkaisten, heinien ja 
ojakellukan sekä mesiangervon kasvistojen ympäröimä. Reunoilla on hiukan korpikaislaa mutta 
eniten heiniä kuten juolavehnää. Avoimena pienvetenä oja omaa paikallista merkitystä. 

Kohde 13 

Liite 1 kartalla 
merkintä K13 

Vihattulan asuinalueen keskelle jäänyt niitty mahdollistaa osaltaan todennäköisesti lepakoiden 
ruokailun, vaikkei lepakoita havaintokerralla siellä nähtykään. Lintulajistoa edustavat paikalla 
useat talitiaiset (kuusikkoinen lähimetsä), sinitiaiset, peipot ja useat tavalliset lintulajit.  

Runsaina esiintyvät koiranputki, lupiini, juolavehnä, pelto-ohdake, maitohorsma ja 
mesiangervo. Myös nokkosta, kirjopillikettä, heinätähtimöä, alsikeapilaa ja ojakellukkaa kasvaa 
niityn rehevässä ympäristössä. Puusto on lehtipuuvaltainen. Niityn itäreunalla (kuvassa 
vasemmalla puolella) on erirakenteinen kuusikkoalue, arviolta 2-3 ok-talotontin kokoisella 
alueella. Perhosia ja hyönteisiä alueella oli runsaasti. Tavanomaisten päiväperhosten lisäksi 
löytyi seuraavia: piikkilude, verilude, viherlude, nurmiheinäsirkka, 7-pistepirkko, sylkikaskaiden 
sylkypalloja, kirvoja, kukkakärpäsiä sp., ampiaisia, paarmoja (3 lajia) ja pistiäisiä(hieta-, kimo- ja 
loispistiäinen). Niityn merkitys on tärkeä poikkeus muutoin rakennetun ympäristön keskellä. 

Muut huomiot 
pelto- ja 
metsäalueiden 
vyöhykkeestä 

Osa K14 
lepakkojen 
selvitysreittiä 

Lepakkojen kuuntelu ja jatkettiin Teivaalanharjun vyöhykkeeltä laskeuduttua Mikkolantien ja 
rautatien rajaamalla alueella. Selvitysalueen etelärajalle tultua ei kuulunut lepakoita. Mutta 
Pyry- ja Lumiteiden liittymässä havaittiin varmuudella yksi pohjanlepakko ja mahdollisesti 
toinen etäisempi ääni kuultiin mutta siitä ei enää saatu varmistusta. Sen vuoksi Pyrytien 
kohtaan merkittiin vain yksi havainto pohjanlepakosta. Yksilö ruokaili liittymäaluetta kierrellen 
ja kaartaen myös lähitalojen ylle. Näköhavainto saatiin yhdestä yksilöstä. 

Ilmarinjärventieltä kääntyy melko varjoinen metsätie kohti luodetta. Tien alimman kohdan 
ohituksen jälkeen kuultiin detektorilla viiksisiippa tai isoviiksisiippa (1 y), joka kierteli 
säännöllisesti yhtä ja samaa ruokailureittiään. Ennen peltoa havaittiin kaksi pohjanlepakkoa. 
Metsätien päässä löydettiin toinen viiksisiippa/isoviiksisiippa. Viimeisin havainto tehtiin 
pihamaiden kohdalla, K8d:n eteläpuolella. Miljöö ja puusto ovat säilyneet alueella (metsätie) 
pitkään samantapaisena. 
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Alla on esitetty muutamia valokuvia pelto- ja metsäalueiden vyöhykkeeltä. 

   
Kuva 13 ja 14. Suurin lampi on kuvattuna elokuussa 2020 ja huhtikuussa 2021. Isolummetta ja saroja on runsaasti. 
 
 

   
Kuva 15 ja 16. Vasemmalla lampi 2 pohjoisosaa ja taustalla näkyvät puuston lomaan jääneet kaivuumassat. 
Oikeanpuoleisessa kuvassa on humuspitoisin lampi 3 – sulaminen oli edennyt hyvin 15.4.2021. 
 
 

   
Kuva 17 ja 18. Kohteen 6a kasvillisuutta ja kivikkoa (vas.) ja selvitysalueen harvoja kallioalueita, kohde 6b. 
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Kuva 19, 20 ja 21. Kohteen K7 kuusimetsää ja polku vasemmalla, Kohteen ydinalueen haavikko on keskimmäisessä 
kuvassa ja erityisesti keskikesästä eteenpäin puro (oikealla) on varjoinen. 
 
 

     
Kuva 22, 23 ja 24. Kohteen  K8d haavikkoa (vas.), K8e kasvillisuutta ja puustoa (kesk.) ja K8f vanha kiviaita (oik.). 
 
 

   
Kuva 25 ja 26. Kohteen K9 alueella vallitsevana piirteenä ovat yli puolenkymmentä muurahaiskekoa, joista 
poikkeuksellinen koko ja määrä pienellä alueella, tekevät alueesta erityisen. Metsä on kesälläkin varjoisa eikä 
sammaleiden lisäksi monetkaan kasvit menesty korpimaisessa ympäristössä. 
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Kuva 27 ja 28. Kohteen K10a kasvillisuutta ja kallio (vas.) ja kohteen K10b kuiva lehtorinne, jossa mm. ahopukinjuurta 
kasvoi lähellä vanhaa tilalla kulkevaa leveää metsäpolkua. 
 
 

     
Kuva 29, 30 ja 31. Kohde K11b allikko (vas.), K11c ojan aluetta ja K11d allikko ovat sammakoille ja hyönteisille otollisia. 
 
 

 
Kuva 32. Kohde 13 niitty, jonka ojissa kasvaa yleisesti lehtipuita. Runsaina esiintyvät koiranputki, lupiini, juolavehnä, 
pelto-ohdake, maitohorsma ja mesiangervo. Puusto on lehtipuuvaltainen. Niityn itäreunalla (kuvassa vasemmalla 
puolella) on erirakenteinen kuusikkoalue, arviolta 2-3 ok-talotontin kokoisella alueella. 

 


