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TAUSTAA
Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Pirkanmaan kaakkoisosassa Pälkäneen
kunnassa, Pälkäneen taajama-alueen pohjois- ja koillispuolella. Alueella on vireillä
osayleiskaavan laatiminen taustaselvityksineen.
Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Vähäkankaan metsäalueeseen, idässä Pälkäneveteen,
etelässä Kostianvirtaan ja lännessä valtatie kahteentoista sekä Pälkäneen taajamaalueeseen. 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.
Työn tarkoituksena oli täydentää vuonna 2009 tehtyä luontoselvitystä (Tmi Mira
Ranta) jonka maastotyöt tehtiin marraskuun lopussa 2009 eikä siten voitu tarkastella
riittävällä varmuudella alueen kasvilajeja, eikä selvittää liito-oravan mahdollista
esiintymistä alueella.
Tämän tarkentavan selvityksen tarkoituksena oli tehdä alueelle uusi maastokäynti
keväällä ja toinen vielä kasvukauden aikana sen pohjalta mitä edellisessä raportissa oli
todettu tarkistamista vaativiksi kohteiksi, tai alueiksi jotka ovat soveltuvia liito-oravan
elinympäristöiksi.
Liito-oravien osalta maastotyöt tehtiin 3.5.2010 ja kasvillisuuden osalta 30.7.2010.
Työn tekijänä toimi Mira Ranta joka on koulutukseltaan ympäristöinsinööri ja
luontokartoittaja.

LIITO-ORAVASELVITYS (liite 1)
Maastokäynnillä liitekarttaan merkityt alueet kuljettiin systemaattisesti läpi. Kohteet
ovat liito-oravalle erityisen soveltuvia metsäalueita, eli varttuneita kuusikoita,
varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä ja haavikoita.
Suurempien kuusien ja kaikkien löytyneiden haapojen juurelta etsittiin merkkejä liitooravasta, eli oravan jätöksiä/papanoita. Papanat ovat parhaiten havaittavissa varhain
kevättalvella ja alkukeväällä ennen kuin kasvillisuus peittää ne näkyvistä tai ne
hajoavat sateiden ja maatumisen johdosta.
Puhtaat mäntymetsät, puhtaat hakkuualueet ja nuoret taimikot oli jo aiemman
selvityksen (2009) perusteella jätetty tarkemman tarkastelun ulkopuolelle liitooravalle soveltumattomana elinympäristönä.
Selvityksen 2009 liitekartassa 2 merkittyjen alueiden lisäksi tarkasteltiin
Pelto-Seppälän, Ellolan, Kylä-Uotilan, Mäki-Uotilan, Kämpin ja Ylisen tilojen väliin
jääviä metsäalueita laajemmin, ja niissä lähinnä pellonreunoilla olevien haavikoiden ja
yksittäisten haapapuiden lähiympäristöjä.
Myös Kuulialanniemen metsät tarkastettiin koska ne sopisivat sekapuustoisina ja
vanhoina metsinä erittäin hyvin liito-oravan elinympäristöksi.
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Kuvat 1. ja 2.
Hyllin talon lounaispuolella sijaitsevaa, lahopuista haavikkoa, sekä tyypillistä
pellonreunushaavikkoa.

Karttaan merkitty Hyllin tilan lähellä sijaitseva kohde kolohaapoineen on mainittu
mahdollisena liito-oravan esiintymispaikkana myös vuonna 2005 (ymp.suojelusihteeri
Hannu Alén).
Näistä muutamista erittäin hyvin soveltuvasta elinympäristöstä huolimatta mitään
liito-oravan oleskeluun viittaavia merkkejä ei selvitysalueelta löytynyt, eikä siten
kaavoitusta rajoittavia, direktiivin mukaisia lisääntymis- ja levähtämispaikoiksi
luokiteltavia kohteita.

KASVILLISUUS (liite 2)
Vuoden 2009 maastokäyntien ja vuoden 2010 tarkistusten pohjalta on kasvillisuuden
osalta valittu kolme maininnan arvoista kohdetta jotka tulisi huomioida
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan. Kohteiden numerointi vastaa liitekartan
numerointia.
1. Kuulialanniemi
Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli Kuulialanniemen kasvillisuus. Kuulialanniemi
on mainittu merkittävänä kohteena myös Pälkäneen rantayleiskaavan luonto- ja
maisemaselvityksessä (Pälkäneen kunta 2003).
Niemen reunoilla on kosteata, lehtipuuvaltaista lehtoa ja keskiosissa kuivempaa,
sekapuuna mäntyä ja kuusta kasvavaa lehtoa. Kosteilla paikoilla aluskasvillisuudessa
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valtalajina kasvaa hiirenporrasta, mesiangervoa ja rönsyleinikkiä. Pensaana tuomea,
paatsamaa, vadelmaa, punaherukkaa, taikinamarjaa ja pihlajaa.
Keskiosa kaavan suunnittelualueelle sijoittuvasta osasta niemeä on moninainen ja
rikkonainen. Suurin osa on tuoretta lehtoa jonka kenttäkerroksessa kasvaa käenkaalta,
mustikkaa, sudenmarjaa, lehtoarhoa, vuohenputkea, metsäalvejuurta, hiirenporrasta ja
mustakonnanmarjaa. Vähäisinä havaintoina löytyi myös lehtopalsamia. Metsää on
osittain käsitelty ja risukkoa raivattu.
Osittain keskialue on istutettua nuorta kuusikkoa jolla ei ole erityisiä luontoarvoja,
kuivemmilta kohdiltaan taas tavanomaista lehtomaista tai tuoretta mustikkaa kasvavaa
kangasmetsää.
Huomionarvoista alueessa onkin sen monimuotoisuus; sekä alueen sisällä että osana
koko suunnittelualuetta jossa metsiä on suhteessa vähän ja lehtoalueita vielä
vähemmän. Lisäarvona on myös erittäin järeiden vanhojen koivujen, haapojen,
mäntyjen ja kuusien kasvaminen alueella, sekä lahopuut.
Monipuolisesta elinympäristöstä johtuen voi olettaa alueella viihtyvän myös
monipuolisen linnuston ja pieneläimistön. Näitä ei kuitenkaan tämän työn yhteydessä
tutkittu tarkemmin.
Suositeltavaa on maankäyttöä
suunniteltaessa huomioida
Kuulialanniemen alueen erityisyys ja
pyrkiä säilyttämään sen ominaispiirteet.

Kuva 3.
Kuulialanniemen saniaisvaltaista
lehtokasvillisuutta.

2. Hyllin laidunniitty
Aiemmassa selvityksessä todettiin laidunmäen alueella olevan sekä kuivan että
tuoreen niityn kasvillisuutta. Myös puusto on maininnanarvoista jykevine, vanhoine
mäntyineen ja koivuineen, sekä erityisesti elinvoimaisine puumaisine katajineen jotka
kertovat pitkäaikaisesta laidunnuksesta.
Aluskasvillisuudessa tyypillisiä kasveja ovat: mäkitervakko, ahomansikka,
mäkikuisma, koiranheinä, ahomatara, keto-orvokki, päivänkakkara, lampaannata,
keltamaksaruoho, keltamatara, valkoapila, siankärsämö ja keltanot.
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Maastokäyntihetkellä laitumella oli jälleen
töissä kahdeksanpäinen lammaslauma ja
aluskasvillisuus jo pitkälti puhtaaksi kaluttua.
Laidunnusta jatkamalla alueen kasvillisuus
säilyy edelleen niittymäisenä, katajat
hengissä, ja koko alue maisemallisesti
merkittävänä ja perinteisenä yksityiskohtana.
Alue on myös museoviraston suojelema
muinaismuistoalue.

Kuva 4.
Lampaiden kuluttamassa kivikossa viihtyy
ketokasvillisuus.

3. Ranta-alue
Kuulialanlahden pohjukka on kauttaaltaan korteluhtaa; keväällä se on suonkaltaisesti
upottavaa, kuivina kesinä sitä pitkin pystyy jonkin matkaa hyvin kävelemään kenkiään
kastamatta.
Nimensä mukaisesti pääkasvina kasvaa järvikorte. Muita lajeja; viiltosara, rantakukka,
myrkkykeiso, luhtamatara, luhtatähtimö, luhtavuohennokka, kapealehtiosmankäämi,
osmankäämi, luhtakastikka ja ranta-alpi.
Kauempana on ruovikkoa ja laajempia osmankäämikasvustoja. Alueella oli vuosina
2009-2010 myös lukuisia piisaminpesiä.
Kevään maastokäynnillä toukokuun alussa havaittiin lahdella runsaasti silkkiuikkuja,
nokikanoja, haapanoita, taveja, telkkiä, punasotkia, heinäsorsia sekä naurulokkeja.
Läheisillä pelloilla oli isokuoveja. Vaikka sillä hetkellä havaittu lajisto olikin
tavanomaista rehevän lahden lajistoa, alueella on selvästi linnustollista merkitystä.
Se on lähialueen ainoa laajempi, rikkoutumaton luhta-ruovikkoalue.
Varsinaista vesilinnustolaskentaa ei kuulunut selvitykseen lajiston tarkemman
koostumuksen määrittelemiseksi.
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Kuvat 5. ja 6.
Kuulialanlahden kevättä ja kesää. Kevätkuva otettu kohti Kuulialanniemeä ja
kesäkuva kohti Martinsaarta.

YHTEENVETO
Epaala-Kuulialan osayleiskaavan suunnittelualueelta ei näiden kahden toisiaan
täydentävän luontoselvityksen perusteella löytynyt luonnonsuojelulain,
metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaisia kohteita tai
lajeja jotka tulisi erityisesti huomioida kaavoituksen yhteydessä.
Alueen kokonaisuutta ja paikallista luontoa ajatellen edellä mainitut kolme laajempaa
aluetta on suositeltavaa huomioida kaavoitustyössä.

