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TYÖN TAUSTAA 

Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Pirkanmaan kaakkoisosassa Pälkäneen 
kunnassa, Pälkäneen taajama-alueen pohjois- ja koillispuolella.  
Työn tarkoituksena on selvittää alueella mahdollisesti sijaitsevat luonnonsuojelulain, 
metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaiset erityiset luontokohteet 
ja eläimet jotka tulisi huomioida suunniteltaessa alueen osayleiskaavaa. 

Selvityksen maastotyöt tehtiin 30.11.2009. Maastotöiden ajankohdasta johtuen 
raportissa keskitytään kuvaamaan alueen kasvillisuustyyppejä sekä selvittämään millä 
tavoin luontoselvitystä voidaan tulevina maastokausina tarvittaessa tarkentaa.  

ALUEEN YLEISKUVAUS 

Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Vähäkankaan metsäalueeseen, idässä Pälkäneveteen, 
etelässä Kostianvirtaan ja lännessä valtatie yhdeksään sekä Pälkäneen taajama-
alueeseen. 

MML/90/52/2007 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus, 1:40 000. 
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Alue on maastoltaan alavaa ja loivasti kumpuilevaa. Suurin osa alueesta on 
viljelyksessä olevaa peltoa. Asutus sijoittuu metsäisille peltosaarekkeille, valtatien 
varteen sekä loma-asutuksen muodossa ranta-alueille. 
Aluetta halkovat lukuiset pienet piha- ja kylätiet ja pappilanlahden rannalla on yleinen 
venesatama. 

KASVUPAIKKATYYPIT (liite 1) 

Kasvupaikkatyypit määriteltiin yleiskaavatasoisesti kulkemalla alue järjestelmällisesti 
läpi ja tutkien vielä nähtävissä olevaa tai lakastunutta kasvillisuutta.  
Kasvupaikkatyyppien numerointi vastaa liitteenä olevan kartan numerointia. 

1. Lehto

Pappilanlahden kapea rantakaista sekä Peräniemen ranta-alueet ovat kosteata lehtoa. 
Puusto on lehtipuuvaltaista koostuen terva- ja harmaalepästä, pajuista, pihlajasta ja 
haavasta. Pensaskerroksessa pajujen lisäksi musta- ja punaherukkaa, tuomea, seljaa, 
vadelmaa sekä muutama nuori vaahtera. 

Aluskasvillisuus on niukkalajista 
mutta reheväkasvuista, valtalajeina 
mesiangervo, nokkonen, 
ojakellukka, vadelma, isoalvejuuri, 
metsäalvejuuri, rönsyleinikki sekä 
käenkaali.  

Sammalisto keskittyy kantojen ja 
juurien päälle ja koostuu 
liekosammaleesta sekä 
lehtisammaleista.  

Todennäköisesti vesi nousee tulva-
aikoina aluetta peittämään. 

Kuva 2.  
Rantalehtoa venesataman 
eteläpuolella. Yleisilme on 
ryteikköinen, kostea ja rehevä. 
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Peräniemen keskiosia kohti mentäessä 
lehto muuttuu kuivemmaksi ja puustoon 
tulee mukaan kuusta, mäntyä ja koivua. 
Osa männyistä on hyvin järeitä ja 
lahopuutakin on normaalia talousmetsää 
runsaammin. 

Aluskasvillisuudessa valtalajeina ovat 
käenkaali, kevätpiippo, nurmitädyke, 
metsäkastikka ja sormisara.  

Pensaskerroksessa kasvaa taikinamarjaa, 
koiranheisiä, vadelmaa ja katajaa. 

Kuva 3. 
Peräniemen tuoretta sekapuustoista lehtoa. 

2. Lehtomainen kangasmetsä 

Peltojen keskellä ja reunamilla sijaitsevien metsäsaarekkeiden reunaosat ovat 
käenkaali-oravanmarjatyypin lehtomaista kangasmetsää. Valtapuuna kasvaa kuusi, 
sekapuuna koivua ja haapaa. Alueella on myös muutama pienialainen puhdas 
haavikko pellon reunalla. 

Pensaskerroksessa kasvaa lähinnä katajaa, aukkopaikoilla myös vadelmaa. 
Kenttäkerroksen kasvillisuus koostuu mustikasta, käenkaalista, oravanmarjasta, 
metsäimarteesta ja kevätpiiposta. 

3. Tuore kangasmetsä 

Metsäsaarekkeiden keskiosat ovat 
mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää. 
Valtapuuna on edelleen kuusi, sekapuuna 
koivua ja mäntyä.  

Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, 
oravanmarjaa, vanamoa, sananjalkaa ja 
metsätähteä. 

Kuva 4. 
Metsäsaarekkeiden keskiosissa 
lehtomainen kangasmetsä vaihettuu 
mustikkatyypin tuoreeksi kuusikoksi. 



5

4. Kuivahko kangasmetsä 

Kuivahkoa puolukkatyypin kangasmetsää on laajemmin ainoastaan alueen 
pohjoisosassa jossa kasvaa harvennettua männikköä, sekapuuna koivua.  

Puolukka on runsas, joukossa myös mustikkaa, sananjalkaa, metsätähteä ja 
variksenmarjaa. Pensaana kasvaa katajaa ja nuorta koivua. 

5. Kuiva kangasmetsä ja karukkokangas 

Alueen korkeimmilla kohdilla 
pohjoisosassa on pienialaisesti kuivaa 
kanervatyypin kangasmetsän 
kasvillisuutta sekä karukkokankaan 
kasvillisuutta kallioisuudesta johtuen. 
Puusto koostuu männystä.  

Kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä vain 
kanervaa, lampaannataa ja niukasti 
puolukkaa. Pohjakerroksessa vallitsevat 
jäkälät. 

Kuva 5.  
Kuivahkoa kangasmetsää joka muuttuu 
ylempänä kallioilla kuivaksi 
kangasmetsäksi ja karukkokankaan 
kasvillisuudeksi. 

6. Luhta- ja ranta-alueet  

Alueen rannoille on tyypillistä alavuus ja rehevyys. Rantakaistaleella kasvaa leppiä ja 
pajuja sekä hieskoivua. Ruohoista yleisiä ovat rantakukka, rentukka ja kurjenpolvi. 

Vesikasvillisuusvyöhyke ulottuu 
sekä Pappilan- että 
Kuulianlahdella pitkälle ja 
koostuu suurimmaksi osaksi 
laajoista ruokokasvustoista 
joiden seassa kasvaa myös 
jonkin verran osmankäämiä ja 
reunamilla viilto- ja vesisaraa. 

Kuva 6.  
Pappilanlahden rantaa 
venelaiturilta kuvattuna. 
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Peräniemen itäpuolella oleva lahdelma 
ja Kuulianlahden pohjukka ovat pitkälle 
umpeenkasvaneita ja luokiteltavissa 
ruoko- ja saraluhdiksi.  

Viiltosaran, jokapaikansaran, luhtasaran 
ja järviruokon lisäksi kasvaa mm. 
osmankäämiä, muutamia pieniä pajuja, 
punakoisoa, luhtamataraa ja 
ratamosarpiota.  

Kuulianlahden pohjukasssa on myös 
muutama piisaminpesä. 

Kuva 7. 
Piisaminpesiä umpeen kasvavassa  
lahdenpohjukassa.  

7. Niittyalueet 

Lukuun ottamatta Hyllin laidunmetsikköä, alueen niittykasvillisuus koostuu pienistä 
laikuista metsäsaarekkeiden reunoilla ja entisillä tai nykyisillä laidunmailla. Hyllin 
saarekkeessa laidunnusta on edelleen ja alueelta löytyy sekä tuoreen että kuivan niityn 
kasvillisuutta, mm. mäkitervakkoa, ahomansikkaa, mäkikuismaa, koiranheinää, 
ahomataraa, keto-orvokkia, päivänkakkaraa, lampaannataa ja keltanoita.  

Alueen puusto on vanhaa ja lahopuuta on paljon. Koivut ja männyt ovat suuria ja 
katajat kasvavat komeana. 

K

Kuva 8. Laitumena käytetty metsäsaareke jossa niittykasvillisuutta, vanhoja 
puita ja runsaasti katajaa. 
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8. Peltoalueet 

Suurin osa alueesta on viljelykäytössä olevaa peltoa, pieneltä osin myös 
umpeenkasvavaa kesantopeltoa. 

9. Muut alueet 

Muiksi alueiksi on luokiteltu 
selvitysalueella sijaitsevat 
pihapiirit, maatilojen välitön 
lähiympäristö, urheilukenttä, 
venevalkama ja ns. joutomaat 
joilla ei ole kasvillisuuden ja 
luontoselvityksen kannalta 
merkitystä. 

Kuva 9. 
Selvitysalueen tyypillisintä 
maisemaa; viljelysmaata ja 
metsäsaarekkeissa olevia 
talouskeskuksia. 

ELÄIMISTÖ 

Selvityksen maastotöiden yhteydessä alueen eläimistöstä ei tullut merkittäviä 
havaintoja. Hirvieläinkanta lienee runsas. Varsinkin alueen pohjoisosissa taimikoiden 
ja peltojen äärellä jälkiä peurojen oleskelusta oli paljon. 
Lisäksi piisamin pesiä havaittiin Kuulianlahdella. 

Ajankohdasta johtuen ainoat havainnot linnuston osalta olivat satunnaiset kohtaamiset 
harakoiden, varisten, naakkojen ja ”lintulautalintujen” kanssa pihapiirien lähettyvillä.

Liito-oravan oleskelusta alueella ei löytynyt merkkejä, mutta oravalle soveliasta 
elinympäristöä on tarjolla muutamassa metsikössä (liite 2). 

ERITYISKOHTEET JA SUOSITUKSET (liite 2) 

Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja 
lintudirektiivin mukaisia kohteita tai lajeja jotka tulisi huomioida kaavoituksen 
yhteydessä. 

Selvitysajankohdasta johtuen liito-oravan mahdollinen esiintyminen alueella on syytä 
tarkistaa kevätkaudella vähintään liitekartassa 2 esitetyissä kohteissa. 
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Riippuen siitä mitä maankäytön osalta on suunnitteilla ranta-alueille, etenkin 
Kuulianlahteen ja Pappilanlahteen vaikuttaen, kannattaa alueellisen 
ympäristökeskuksen kanssa neuvotella vesilinnustoselvityksen tarpeellisuudesta. 
Vesilinnustolaskenta tapahtuu keväällä muuttolintujen saapuessa. 

Kasvillisuuden osalta tarkemmin selvitettävä alue on kaava-alueelle ulottuva osa 
Peräniemestä koska lehtokasvillisuutta, sen rajausta ja alueen arvoa ei ajankohdasta 
johtuen voinut luotettavasti arvioida. Ranta-alueilta muualta selvitysalueelta saattaa 
löytyä myös pienempiä arvokkaita lehtolaikkuja tai huomionarvoista kasvillisuutta.  
Myös Hyllin peltosaarekkeen keto- ja niittykasvillisuus kannattaa katsoa 
kasvukaudella huolellisemmin läpi. 

Muilta osin alueen metsät ovat tavanomaista, talouskäytössä olevaa metsää jolla ei ole 
merkittäviä, kaavoituksessa huomioitavia luontoarvoja. 






