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1. JOHDANTO 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy suunnittelee uutta keskuspuhdistamoa ja lietteenkäsit-

telylaitosta. Suunnittelun eri vaiheissa on tutkittu eri sijoitusvaihtoehtoja. Selvitysten perusteella 

sijoituspaikkavaihtoehdoksi valittiin Sulkavuori ja Sulkavuoren alueelle laaditaan Tampereen kau-

pungin toimesta asemakaava. 

 

Ramboll Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungin toimeksiannosta luontoselvityksen Sulka-

vuoren asemakaavan (nro 8610) alueelle luontoselvityksen. Alueelle tehtiin kasvillisuus, liito-

orava ja lepakkoselvitys. Lepakkoselvitys toteutettiin passiivi- ja aktiivikartoituksina. Alueelle on 

tehty aiempia luontoselvityksiä keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 

vuosina 2010-2012.  

 

Projektipäällikkönä työssä on toiminut FT ekologi Kaisa Mustajärvi. Maastotyöt ja raportoinnin 

toteutti FM Tiina Virta ja niissä avusti LuK Anni Nousiainen Ramboll Finland Oy:stä.  Tilaajan puo-

lelta yhteyshenkilöinä ovat toimineet Antonia Sucksdorff ja Marjut Ahponen. 

  

2. YLEISKUVAUS 

Sulkavuoren asemakaava nro 8610 liittyy vahvasti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo hank-

keeseen. Sulkavuoren alueella maan pinnalle sijoittuvia rakennuksia ja rakenteita olisivat mm. 

puhdistamon hallintorakennus, lietteenkäsittely- ja varastointitilat, kemikaalitilat, varavoimatilat, 

poistoilmapiippu, savunpoistolaitteisto ja poistumiskuilujen maanpäälliset osat sekä ajotunnelin 

suuaukko. Lisäksi tontille on varaus biokaasulaitoksesta (Kuva 1). Huoltoteiden osalta pyritään 

hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa polkuverkostoa. 
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Kuva 1. Ote Tampereen keskuspuhdistamon asemapiirroksesta, jossa näkyy suunnitellut maanpäälliset 
toiminnot sekä katkoviivalla maanalaiset tilat. (WSP 4.8.2016, luonnos) 

 

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen (2a) eli Lounaismaahan eli vuokko-

vyöhykkeeseen. Vuokkovyöhyke on Pirkanmaan ilmastollisesti ja kasvistollisesti rikkainta ja re-

hevintä aluetta.  

 

Selvitysalue sijoittuu tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä sijaitsevalle metsäiselle pääosin raken-

tamattomalle Sulkavuoren alueelle valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymän koillispuolelle. Selvitysalu-

eella ei ole pintavesiä. Alueella sijaitsee vanha kaatopaikka, ja alueen läpi kulkee kaasujohto 

sekä itä-länsi-suuntainen sähkövoimalinja. Sulkavuoren laella sijaitsee suojeltava arkeologinen 

kulttuuriperintökohde v.1939–44 ilmatorjunta-aseman jäännökset. Siihen liittyviä rakenteita on 

myös alempana Sulkavuoren rinteillä. Alue liittyy koillisessa Taatalan ja Nirvan kaupunginosien 

asuinalueeseen. Maa-alueet omistaa Tampereen kaupunki ja Suomen valtio. Osa kaupungin 

omistamasta alueesta on vuokrattu pieneläinten hautaustoimintaan, johon liittyy myös yksityinen 

pieneläinten uurnaholvi ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen harjoituskenttä.  

 

Alueen laajuus on noin 45,7 hehtaaria.  Selvitysalue kattaa koko asemakaava-alueen lukuun ot-

tamatta asemakaavan mukaisia liikennealueita. Kaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Kaava-alueen rajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla. Luontoselvitykset kohdistuvat vihreille 
alueille. © Tampereen kaupunki 2016. 

 

3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Aiemmat selvitykset ja lähtötiedot 

 

Luontoselvityksessä on käytetty lähtötietoina alueelle tehtyjä kulttuuri- ja luontoselvityksiä sekä 

saatavilla olevaa paikkatietoaineistoa (METLA, OIVA). Suojeltujen lajien tiedot kysyttiin Pirkan-

maan ELY-keskukselta 26.7.2016. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja. 
 

 

3.2 Maastoinventoinnit  

 

Maastoinventoinnit kattoivat koko kaava-alueen liikennealueita lukuun ottamatta. Alueelta kartoi-

tettiin merkittävimmät luontokohteet ja lajihavainnot sekä muodostettiin yleiskuva alueen luon-

nosta asemakaavan luontovaikutusten arviointia varten. 

 

3.2.1  Liito-oravaselvitykset 

 

Alueelle tehtiin liito-oravakartoitus 1.4.2016. Liito-oravan papanoita etsittiin suurten kuusten ja 

haapojen tyviltä. Lisäksi analysoitiin alueen merkitystä liito-oravan kannalta arvioimalla biotoopil-

taan sille soveltuvien elinympäristöjen laatua, kokoa ja eheyttä yhteyksineen sekä kartoitettiin 

lajille sopivien pesäpuiden sijainnit (kolopuut, risupesät ja pöntöt). Kartoitus tehtiin ajankohtana, 

jolloin maassa oli vielä lunta. Kartoituksen ajankohtaan ja menetelmiin ei liity epävarmuuksia. 
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3.2.2 Kasvillisuusselvitykset 

 

Kasvillisuusselvitykset tehtiin kesä-heinäkuussa 23.6, 28.6 ja 6.7.2016.  Kartoituksen yhteydessä 

havainnoitiin uhanalaiset lajit ja luontotyypit, metsälakikohteet sekä metsän ikää, rakennetta ja 

luonnontilaisuutta. Havaintoja tallennettiin GPS-tallentimelle. Lisäksi havainnoitiin valtakunnalli-

sesti ja alueellisesti uhanalaiset, direktiivilajit, rauhoitetut, erityissuojellut ja Suomen kansainväli-

set vastuulajit putkilokasvien osalta. Sammalia ja jäkäliä ei erikseen kartoitettu, joten näiden 

lajiryhmien osalta selvitys ei ole täydellinen. Lähtötietojen perusteella alueella ei kuitenkaan ole 

tavattu uhanalaisia tai harvinaisia sammalia tai jäkäliä. 

 

Kasvillisuutta havainnoitiin yleispiirteisesti myös kaikkien muiden selvitysvaiheiden yhteydessä. 

Erityisesti pyrittiin tarkistamaan myöhemmin kukkivia kasveja, joiden tunnistaminen oli varsinai-

sen kasvillisuuskartoituksen yhteydessä jäänyt epävarmaksi. Kasvillisuudessa lajit ja lajimäärät 

vaihtelevat jonkin verran vuosittain, lämpötiloista ja kosteudesta riippuen.  

 

3.2.3 Lepakkoselvitykset 

 

Aktiivikartoitus 

Lepakkojen havainnointiin käytettiin tallentavaa ultraääni-ilmaisinta (Batbox Griffin), jolla pysty-

tään havainnoimaan lepakkojen päästämät kaikuluotausäänet maastossa ja tarvittaessa tallen-

tamaan ääniä myöhempää tarkistusta varten. Laitteella tallennetut äänet tarkistettiin toimistolla 

Bat Scan 9-ohjelmistolla. Mahdollisuuksien mukaan lepakoita pyrittiin myös näkemään. Havain-

noinnin tukena käytettiin voimakasta led-valaisinta. Havaintojen sijainnit merkittiin ylös gps-

laitteella.  

 

Tutkimuskäynnit tehtiin 23.5, 15.6, 28.6, 11.7 ja 26.7.2016 (aikavälillä 22.00-03.00). Selvitys-

kerroilla laskettiin havaintojen lukumäärä ja pyrittiin tunnistamaan lepakot lajilleen jo maastossa. 

Lepakkojen ääntä myös tallennettiin ja epäselvät lajit tarkastettiin myöhemmin äänianalyysioh-

jelmalla. Selvityskerroilla huomioitiin myös säätila sekä alueiden valaistus. Kaikilla kartoitusker-

roilla sää olosuhteet olivat hyvät ja kartoitukselle sopivat.  

 

Päiväpiilojen etsintä 

 

Päiväpiiloja etsittiin kasvillisuuskartoituksen yhteydessä. Sulkavuoren pohjoispuolella sijaitseva 

bunkkeri tarkistettiin keväällä liito-oravakartoituksen yhteydessä sekä myöhemmin kasvillisuus-

kartoituksen yhteydessä.  Myös alueella olevien suurten siirtolohkareiden raot tarkistettiin voi-

makkaan led-lampun avulla. Tarkistetuista siirtolohkareista ei löydetty lepakoita tai merkkejä 

lepakoista. Bunkkeri on hyvin kostea ja kylmä. Sen lämpötila todennäköisesti laskee talvisin pak-

kasen puolelle, eikä se siten sovi talvipiiloksi. Bunkkeri oli myös kesäaikaan hyvin viileä ja kos-

tea. Bunkkerista ei löydetty merkkejä lepakoista (jätöshavaintoja, virtsaamisjälkiä tai näköha-

vaintoja). 

 

Uurnaholviin tehtiin erillinen tarkistus 9.8.2016, jolloin sisätilat ja tuuletusaukot tarkistettiin lepa-

koiden sekä jätösten osalta. Etsinnässä käytettiin hyväksi led-valaisinta sekä lämpökameraa. 

Samalla kerralla tarkistettiin myös läheiset kolopuut sekä pieneläinhautausmaan ilmoitustaulu ja 

varastorakennus ulkopuolelta.  



 

Sulkavuoren asemakaavan nro 8610 luontoselvitys  

 

 

 

 
 
 

5 

 

  

Kuva 3. Lämpökameran avulla etsittiin lepakoiden päiväpiiloja. 

 

Passiivikartoitus 

Alueelle asennettiin neljä pitkäaikaisäänitykseen soveltuvaa lepakkodetektoria (Anabat SD2), 

jotka äänittivät 80 yön ajan 25.5.- 12.8.2016 välisenä aikana. Äänitykset analysoitiin Analook 

ohjelmiston avulla. Passiividetektorit asetettiin aktiivikäynnin, päiväaikaisen tarkastelun ja lähtö-

aineiston perusteella siten, että saataisiin mahdollisimman kattava kuva lepakoiden liikkumisesta 

alueella sekä viitteitä mahdollisista lepopaikoista. Lisäksi maastoon vietiin ylimääräinen passiivi-

detektori (BatBox Griffin) äänittämään 2.7.–4.7. väliseksi ajaksi Sulkavuoren pohjoisrinteen kal-

lioalueen tuntumaan, jotta lepakoiden liikkeistä pohjoisrinteessä saataisiin parempi kuva. Passii-

videtektorien sijainnit selvitysalueella on esitetty liitteessä 4.   

 



 

Sulkavuoren asemakaavan nro 8610 luontoselvitys  

 

 

 

 
 
 

6 

 

Laitteisto aloitti lepakoiden äänityksen joka ilta kello 19:00 ja lopetti äänityksen klo 7:00 aamul-

la. Akut ja muistikortit käytiin vaihtamassa 14.6., 4.7., 19.7., 27.7., 3.8.. Lisäksi pelkät muisti-

kortit vaihdettiin kaikkiin detektoreihin 8.7. ja 12.8. Kivikonreunan detektoriin vaihdettiin paristot 

ja muistikortti 27.5. Detektori vaihdettiin uuteen 30.5., jolloin vaihdettiin myös akku ja muisti-

kortit. 

 

1. Uurnaholvi 

Lemmikkieläinten uurnaholvi sijaitsee Sulkavuoren lounaispuolella aivan suunnitellun puhdista-

mon tontin länsireunalla. Uurnaholvi on kaarevakattoinen betonirakennus (entinen ammusvaras-

to), jota ympäröivät suuret haavat. Myös uurnaholvin eteläpuolella on suuria haapoja.  Länsi- ja 

pohjoispuolella uurnaholvia on harvennettua kuusimetsää. Uurnaholvin ympäristö on ensimmäisiä 

kunnolla hämärtyviä alueita Sulkavuoren ympäristössä kesäisin auringonlaskun jälkeen mm. suo-

jaavan puuston vuoksi.  Detektori asetettiin suureen haapaan holvikumpareen länsipuolelle. De-

tektorin paikka vaihdettiin 4.7. häiriöäänten vähentämiseksi äänitteissä. Uusi sijainti oli uurna-

holvin portinpielen itäpuolisessa suuressa haavassa (kuva 5). 

 

 

Kuva 4. Tuuletusaukot uurnaholvin katolla olivat lepakkoselvityksessä erityisenä mielenkiinnon kohtee-
na. 
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Kuva 5. Uurnaholvin ympäristö. Detektori näkyy kuvassa oikealla. Uurnaholvin edessä kulkevaa tietä 
reunustavat puut, jotka suojaavat uurnaholvia moottoritieltä tulevalta valota. 

2. Raunio 

Rauniopiste sijaitsee Sulkavuoren länsipuolella huipulle vievän tien varrella. Tietä reunustaa pis-

teen lähellä kuusimetsä. Rauniolla kasvaa myös pari suurikokoista haapaa, joista toiseen detek-

tori kiinnitettiin. Alueelta on havaittu aikaisempina vuosina lepakoita ja alueen puusto ja raunion 

kolot voisivat tarjota mahdollisia päiväpiilopaikkoja.  Suunniteltu poistumiskuilu sijaitsee lähellä 

tutkimuspistettä. 

 

 

Kuva 6. Lepakkodetektori asennettiin tykkitien varrella sijaitsevan raunion yläpuolelle haapaan. 
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3. Luoteisrinne 

Luoteisrinteen havaintopiste sijaitsee Sulkavuoren lounaisrinteessä tien varrella. Alueen lähistöltä 

on tehty viiksisiippahavaintoja. Alueen ympäristö on väljäpuista kangasmetsää, joka pysyy keski-

kesän aikaan melko valoisana läpi yön.  Detektori asetettiin tien pohjoispuolelle suureen män-

tyyn. 

 

 

Kuva 7. Luoteisrinteen tarkkailupisteen ympäristö on muokattua. Polku tarjoaa lepakoille kulkuväylän. 

 

4. Kivikonreuna 

Kivikonreunan havaintopiste sijaitsee Sulkavuoren itäpuolella melko jyrkän avokallioalueen juu-

rella. Havaintopisteen ympäristö on väljähköä kuusimetsää, jossa risteilee paljon polkuja. Alueel-

ta on aktiivikartoituksissa tehty satunnaisia lepakkohavaintoja, mutta lähistöllä on paljon haljen-

neita siirtolohkareita ja kallionkoloja, joissa voisi olla lepakoiden päiväpiiloja. 
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Kuva 8. Detektori asennettiin kallion alapuolelle. Metsä on tuoretta kangasta ja alueella kulkee polku-
verkosto.  

 

5. Pohjoisrinne 

Batbox Griffin sijoitettiin Sulkavuoren pohjoisrinteen kalliopaljastumien tuntumaan. Havaintopis-

teen ympäristö on karua ja harva puusto on pääosin mäntyä. Alueella on paljon siirtolohkareita ja 

joitain kolopuita, joissa voisi olla lepakoiden päiväpiiloja.  

 

 

3.3 Merkittävien luontokohteiden arvottaminen 

 

Tunnetut ja maastossa löydetyt merkittävät kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Arvo-

tuksessa käytetään kriteereinä kohteen luonnonsuojelulainsäädännön mukaista statusta, edusta-

vuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla 

sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Mikäli alue toimii eläimistön lisääntymis- tai 

ravinnonhankinta-alueena sen merkitys korostuu. Mikäli kyseessä on harvinainen, uhanalainen 

tai direktiivilaji, alueen arvo kasvaa. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän 

metsähoidollinen tila, lahopuun määrä ja lahopuujatkuvuus sekä elävän puuston rakenne ja puu-

lajisuhteet.  

 

Alueet on arvotettu seuraavan luokituksen mukaisesti: 1) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, 2) 

valtakunnallisesti arvokkaat kohteet, 3) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, 4) 

paikallisesti arvokkaat kohteet sekä 5) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.  

 

3.3.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

 

Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000-verkoston alueet, Ramsar-alueet ja kansainvälisesti mer-

kittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet). 

 

 

 

 



 

Sulkavuoren asemakaavan nro 8610 luontoselvitys  

 

 

 

 
 
 

10 

 

3.3.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjel-

mien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluoh-

jelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA –alueet), kohteet, 

joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29 §), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä 

vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut 

arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valta-

kunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. 

 

3.3.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 

 

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luoki-

tellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien 

esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti arvokkaat muut kohteet.  

 

3.3.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

 

Tähän ryhmään kuuluvat kohteet, joilla on metsälain (ML §10) mukaisia erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä, vesilain (VL 11 §) mukaiset kohteet, yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, 

paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinai-

set ja edustavat luontokohteet. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnonsuojelulailla rauhoitetut 

kohteet kuten luonnonmuistomerkit. 

 

3.3.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

 

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säi-

lymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologi-

set käytävät.  Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat kulttuuriluonnonkohteet. 
 

 

3.4 Eliölajien uhanalaisuusluokitus 

 

Luontoselvityksen eliölajien uhanalaisuus perustuu nisäkkäiden ja lintujen osalta vuoden 2015 

uhanalaisuusarviointiin, joka on laadittu IUCN:n uhanalaisuusluokituksen ja kriteerien mukaisesti 

(Tiainen yms. 2016, Liukko ym. 2016). Muiden lajiryhmien osalta käytettiin vuoden 2010 uhan-

alaisuusarvointia (Rassi ym. 2010). Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille 

uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen 

uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU). Silmälläpidettävät (NT) lajit 

eivät ole uhanalaisia lajeja. Silmälläpidettävät lajit on kuitenkin esitelty tässä raportissa uhan-

alaisten lajien ja luontotyyppien yhteydessä, mutta niiden esiintymisalueet eivät kuulu automaat-

tisesti maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin. 

 

Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona käytetään metsäkas-

villisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) 

ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

 

 

3.5 Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus 

 

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin 

(Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta 

ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuusarvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-

alueeseen: Pohjois-Suomi vastaa pohjois-boreaalista kasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi  

hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.  
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Metsätyyppien uhanalaisuusluokitukset vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuus-

tarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhan-

alaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen suu-

rimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai 

suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiin-

tymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen. 

 

Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen. 

Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä 

aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet 

tarkastelualueelta.  

 

4. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

4.1 Yleiskuvaus 

 

Kasvillisuus alueella on suurelta osin nuorta tuoretta kuusikangasta ja kuivahkoa mäntykangasta 

(kuva 9 ja kuva 11). Kallioiden lakialueilla on kuivaa ketokasvillisuutta (kuva 10). Kalliot ovat 

paikoin paljaita ja varsinkin luoteisosan kallioalue on hyvin kulunutta ja pohjakasvillisuudeltaan 

köyhää. Alueella on paikoin lehtolaikkuja ja lehtomaista kangasta. Varsinkin korkeimpien kallioi-

den alla on kallionaluslehtoa. 

 

Entinen pelastuslaitoksen harjoittelualue sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen alue on jou-

tomaakasvillisuutta ja paljasta kenttää. 

 

Eteläosassa kasvaa paljon haapaa ja pohjoisempana kallioiden päällä paahderinteissä katajaa ja 

kanervikkoa. Pieneläinhautausmaan itäpuolella on myös nuorta koivikkoa. Sulkavuoren pohjois-

rinteellä on myös vanhaa, kuusettumassa olevaa mäntykangasta. Alue on virkistyskäytössä ja 

aluetta käytetään Trial ajoihin. Kovasta kulutuksesta kertovat alueella risteilevät polut ja paikoin 

voimakas eroosio rinteillä. Alueella on ihmisen kädenjälki nähtävissä kaikkialla.  

 

Selvitysalueen luontotyypit ja vanhan puuston kuviot on esitetty liitteessä 1. Kartoituksen kasvil-

lisuuslista on esitetty liitteessä 2. 
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Kuva 9. Sulkavuoren pohjoisrinne on kulunutta. Ainoastaan puiden juurilla ja joidenkin suurempien kivi-
en päällä on kasvillisuutta.  

 

Kuva 10. Tykkipaikkan ympäristössä kasvaa jonkin verran myös haapaa. Itse kallionlaella on kasvillisuu-
destaan paljaita kallionpaljastumia sekä ketokasvillisuutta. 
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Kuva 11. Sulkavuoren yleisimpiä luontotyyppejä. 

4.2 Kasvillisuus 

 

Luontotyypit on esitetty liitteessä 1. Kaikki kasvillisuuskartoituksessa tavatut kasvilajit on esitetty 

liitteessä 2. 

 

Tuoreiden kankaiden yleisimmät lajit ovat mustikka, puolukka ja käenkaali. Kuivemmilla kankailla 

ja kallioalueilla kasvaa männyn lisäksi myös katajaa. Kenttäkerroksessa kasvaa kanervaa, puo-

lukkaa, mustikkaa ja heiniä mm. lampaannataa. Tykkipaikkojen ympäristössä on avointa ja ke-

tomaista kasvillisuutta mm. kissankelloa, kissankäpälää, punasolmukkia, niittysuolaheinää, kar-

vaskallioista ja rätvänää. Kallionlaella on myös muutama pieni haavikko paljaiden kallioiden vä-

lissä. Sähköjohtolinjan alunen kasvaa pensaskerrosta sekä nuoren sukkessiovaiheen kasveja 

kuten maitohorsmaa, pajua, pujoa, karhunputkea, koiranputkea, voikukkaa ja hiirenporrasta.  

 

Pieneläinhautausmaalle ja uurnaholville on istutettu kasvillisuutta, joka on paikoin levinnyt ympä-

ristöön. 

 

Alueelta ei ole tiedossa lähtötietojen perusteella uhanalaisia, vaarantuneita tai silmälläpidettäviä 

lajeja. Alueelle tehdyissä kasvillisuuskartoituksissa alueella havaittiin silmälläpidettävää ahokis-

sankäpälää kallionlaelta sekä alueellisesti uhanalaista kangasajuruohoa pieneläinten hautaus-

maalta, johon laji on mahdollisesti istutettu ja levinnyt siitä ympäristöön. 

 

Taulukko 1. Maastossa ja lähtöaineiston perusteella havaitut selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset, 
vaarantuneet ja silmälläpidettävät kasvilajit. 

Laji Uhanalaisuusluokka Direktiivilaji 

Ahokissankäpälä, Antennaria dioica NT  

Kangasajuruoho, Thymys serpyllum RT  

NT=silmälläpidettävä, RT= alueellisesti uhanalainen alueella 2a Eteläboreaalinen; Lounaismaa 
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4.2.1 Merkittävimmät kasvilajit selvitysalueella 

 

Ahokissankäpälä (Antennaria dioica, NT) on kuivien kankaiden indikaattorilaji, kuivakkokasvi. 

Laji on vähentynyt Suomessa, varsinkin etelässä. Syyksi on esitetty ilmaston lämpenemistä ja 

alailmakehän kohonneita typpi- ja otsonipitoisuuksia. Myös lajin elinympäristöt ovat vähentyneet. 

Laji on silmälläpidettävä, ja tarkkailua on syytä tehostaa. Lajia tavattiin kallionlaen tykkipaikan 

läheisyydestä, mäntyjen alta. 

 

Kangasajuruoho (Thymys serpyllum, RT) on voimakastuoksuinen, mattomaisia kasvustoja 

muodostava varpu. Laji on erittäin tärkeä harjusinisiiven ja muurahaissinisiiven toukkien ravin-

nonlähde, sillä kyseiset perhoset munivat ainoastaan kangasajuruohon kukkiin ja toukat syövät 

vain ajuruohoa. Lajia tavattiin pieneläinhautausmaalla hautojen välissä melko laajoina kasvustoi-

na ja on mahdollista, että laji on istutettu, josta se on lähtenyt leviämään. Koko maassa laji on 

silmälläpidettävä ja Eteläboreaalisella vyöhykkeellä (2a) alueellisesti uhanalainen. Istutettuna 

lajilla ei ole luonnonsuojelullista arvoa. 
 

4.3 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

 

Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 2. Liitteessä 1 on esi-

tetty missä kyseenomaisia luontotyyppejä alueella esiintyy. Luontotyyppien uhanalaisuus perus-

tuu vuoden 2008 arviointiin. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetyssä luokituksessa on taustalla 

luonnontilaisen metsän kehitys.  

Taulukko 2. Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit. 

Luontotyyppi Uhanalaisuusluokitus 

Tuore kangas NT 

Kuivahko kangas NT 

Kuiva kangas VU 

VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä Etelä-Suomessa 

 

4.4 Yhteenveto 

 

Sulkavuoren ympäristö on tavanomaista nuorta tuoretta kuusikangasta ja kuivahkoa mäntykan-

gasta, jossa on näkyvissä ihmistoiminta. Sulkavuoren laella on myös laaja kallioalue sekä muu-

tamia pienempiä kallioalueita, jotka ovat paikoin kasvillisuudesta paljaita. Alueen pohjoisosassa 

kulkee voimalinja, alueella on runsaasti polkuja sekä havaittavissa runsaasti eroosiota. Alueen 

kasvillisuus on tavanomaista kuivien ja tuoreiden kankaiden kasvillisuutta. Merkittävimmät kasvi-

lajit, joita alueella kasvillisuuskartoituksessa tavattiin, olivat silmälläpidettävä ahokissankäpälä ja 

alueellisesti uhanalainen kangasajuruoho. Kangasajuruoho on mahdollisesti istutettu. Kangasaju-

ruohon esiintymät ovat pieneläinhautausmaalla, joka jää rakentamisen ulkopuolelle ja kissankä-

pälän esiintymä sijoittuu suojellun tykkipaikan alueelle. Puhdistamon tontilla puusto on tuoretta 

kangasta ja kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Aluepelastuslaitoksen harjoitusalueella, joka 

myös sijaitsee tulevan puhdistamon tontilla, kasvaa tyypillistä joutomaiden ja pientareiden kas-

villisuutta. Alueelta on kaadettu jonkin verran puustoa alueella tehtyjen tutkimusten vuoksi. Kaa-

van ratkaisuilla ei katsota olevan merkitystä huomionarvoisten kasvilajien tai arvokkaiden luonto-

tyyppien esiintymiseen alueella. 
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5. LIITO-ORAVA  

5.1 Liito-oravan suojeluperusteet 

 

Liito-orava (Pteromys volans, NT) on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä, vuoden 

2015,  uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi. Liito-oravat kuuluvat EU:n luontodi-

rektiivin Liite IV (a) lajeihin. Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää tiettyjen lajien 

ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. Lajin on pitkällä aikavälillä säilyttävä luontaisessa 

ympäristössään eikä sen luontainen levinneisyysalue saa supistua. Lisäksi lajin elinympäristöjä 

pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä. Suomen luonnonsuojelu-

lain (1096/1996) 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin 

kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellet-

ty. 

 

5.2 Lähimmät elinympäristöt 

 

Liito-oravan lähimpiä esiintymisalueita on Lempääläntien ja Taatalan väliin sijoittuvassa metsässä 

sekä Rautaharkossa Valtatien 3 länsipuolella (liite 3). 

 

5.3 Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet 

 

Kaava-alueella ei ole aikaisempia tunnettuja liito-oravan elinympäristöjä. Alueelta ei myöskään 

vuoden 2016 selvityksissä tehty havaintoja liito-oravista.  

 

Alueella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai levähdysalueita. Alueella on jotain yksittäisiä pienialai-

sia haavikoita, jotka soveltuvat kohtalaisesti liito-oravalle. Kolopuiden määrä on kuitenkin vähäi-

nen. Soveltuvat alueet on esitetty liitteessä 3. 

 

5.4 Kulkureitit 

 

Sulkavuoren alueella voi olla merkitystä kulkureittinä idän ja lännen välisenä kulkuyhteytenä, 

mutta viitteitä liito-oravan liikkumista alueella ei ole. Alue on pääosin männikköä, mutta liito-

orava voi käyttää puustoa liikkumiseen.  

 

Kulkureittejä Sulkavuoren osalta ei esitetty karttaliitteessä, koska käytännössä liito-orava voi 

käyttää koko aluetta liikkumiseen eikä alueella ole erityisiä kapeita kohtia. Liito-oravan liikkumis-

ta alueella ei myöskään ole pystytty todistamaan. Kulkureitit todettujen elinympäristöjen välillä 

on esitetty liitteessä 3.  

 

5.5 Johtopäätökset 

 

Alueelta ei tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2016 eikä alueelta ole aiempia havaintoja. Alueella 

on muutamia pieniä haavikoita, jotka voivat vartuttuaan soveltua liito-oravalle.  Lähimmät ha-

vainnot sijoittuvat Koivistonkylän Prisman pohjoispuolelle sekä Rautaharkkoon Valtatien 3 länsi-

puolelle. Liito-orava voi käyttää aluetta liikkumiseen, mutta viitteitä tästä ei saatu. Voimalinja voi 

heikentää liito-oravan liikkumista alueelle.  

 

Kaavaluonnoksessa liito-oravalle soveltuvimmiksi merkityt alueet jäävät rakentamisen ulkopuo-

lelle. Koska suurin osa alueesta jää metsäiseksi, ei puhdistamon rakentamisella arvioida olevan 

vaikutusta liito-oravan kulkureitteihin. 
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6. LINNUSTO 

Alue on kallioista puustoltaan pääasiassa varttunutta männikköä sekä reuna-alueiltaan mänty-

taimikkoa. Kohteen linnuston arvioinnin mukaan (Kari Korte, Tampereen kaupunki kevät 2016) 

alueella todettiin esiintyvän tavanomaista metsälajistoa. Lajit ovat pääasiassa elinvoimaisia (LC) 

eikä alueella katsottu olevan erityistä tarkempaa linnuston kartoitustarvetta. Huomionarvoisin laji 

käynnin yhteydessä oli punatulkku (Pyrrhula pyrrhula, VU), joka uusimman uhanalaisuusluoki-

tuksen mukaan on vaarantunut. Hankkeen ei katsota muodostavan vaikutuksia huomionarvoi-

seen lintulajistoon tai sen elinalueisiin. 

 

7. LEPAKOT 

7.1 Lepakoiden suojeluperusteet 

 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat rauhoitettuja. Kaikki lepakkolajit ovat EU:n luontodirek-

tiivin liitteen IV (a) lajeja ja ovat siten tiukassa suojelussa EU:n alueella.  Tämän lisäksi Suomi on 

sitoutunut Euroopan lepakkojen suojeluohjelmaan (EUROBATS). EUROBATS velvoittaa suojele-

maan lepakkoja entistä tarkemmin. Kuten aikaisemminkin lepakoiden pyydystäminen ja tappa-

minen on kiellettyä. Koska lepakot ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, niiden elinalueiden 

(saalistusalueet, päiväpiilot, talvehtimispaikat) heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. 

Suomessa on havaittu 13 lajia, joista yleisimpiä ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), ve-

sisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa/isoviiksisiippa (Myotis mystacinus, Myotis brandtii) sekä 

korvayökkö (Plecotus auritus). 
  

Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet.  

Maastotyöt suunniteltiin karttatarkastelujen ja muiden luontoselvitysten (esim. liito-

oravaselvitys) maastokäyntien perusteella. Lepakoiden säilymisen suunnittelualueella kannalta on 

tärkeintä löytää niille merkittävät elinympäristöt, kuten ruokailupaikat ja lepopaikat sekä kulku-

yhteydet em. kohteiden välillä.  

 

Lepakoiden kannalta olennaisia asioita tutkimusalueella ovat niiden ekologian kannalta keskeiset 

seikat, kuten ruokailupaikkojen ja lepopaikkojen sijainti ja kulkuyhteydet em. kohteiden välillä.  

 

Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon laskeuduttua ja palaavat 

sinne ennen auringon nousua. Pohjanlepakko on kuitenkin sopeutunut elämään myös pohjolan 

yöttömässä yössä ja saatetaan nähdä saalistamassa myös päivisin keväällä. Tuulisella säällä ja 

sateella lepakot eivät yleensä saalista, mutta pohjanlepakkoja voidaan havaita myös tihkusateella 

ja tuulisella säällä. 

 

Lepakot ovat pitkäikäisiä ja lisääntyvät hitaasti; yleensä syntyy vain yksi poikanen. Niinpä saalis-

tusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuva voimakas häirintä voi olla pai-

kalliselle populaatiolle kohtalokasta. 

 

7.2 Tutkimusalueella esiintyvät lepakkolajit 

 

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), on Suomen lepakoista yleisin ja laajalle levinnein. Pohjan-

lepakko on vahva lentäjä – se lentää usein 5-10 metrin korkeudessa – ja suosii melko avaria 

maisemia. Se ei yleensä puikkelehdi lehvästössä vaan lentelee mieluusti pihoissa tai teiden var-

silla, jopa kaupunkimaisemassa katulampun valossa. Päiväpiilokseen se suosii erityisesti raken-

nuksia. Se talvehtii usein yksin tai muutaman lajitoverin kanssa varsin viileissä oloissa kellarissa 

tai muussa sopivassa paikassa.  

 

Viiksisiippoja on lähes mahdotonta erottaa toisistaan detektorin ja näköhavainnon avulla. Iso-

viiksisiipan (Myotis brandtii) ja viiksisiipan (Myotis mystacinus), pystyy erottamaan vain anato-
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misten rakenteiden perusteella. Lepakkojen käsittelyyn tarvitaan erityislupa, joten tässä tutki-

muksessa lajit on laskettu samaan ja jatkossa puhutaan lajiparista viiksisiippoina. Viiksisiippalajit 

saalistavat mieluiten metsäisissä maisemissa. Ne pystyttelevät poissa aukeilta alueilta ja kartta-

vat valoisia alueita. Viiksisiippojen päiväpiilo voi löytyä ullakolta ja talviasumus luolasta.   

 

Siippalajit (viiksi-, isoviiksi, vesi- sekä ripsisiippa) ovat tietyissä olosuhteissa mahdottomia erot-

taa toisistaan. Epäselvissä tapauksissa tässä työssä puhutaan silloin siipoista. Aina lepakkoa ei 

ehdi tunnistamaan ohilennon tai kartoitusolosuhteiden vuoksi lajilleen. Tunnistamattomaksi jää-

neen havainnon kohdalla puhutaan tässä raportissa lepakkolajista. 

 

7.3 Aiemmat selvitykset 

 

Sulkavuoren alueelle tehtiin vuonna 2012 lepakkoselvitys (Ramboll Finland Oy), jolloin alueella 

havaittiin pohjanlepakoita sekä viiksisiippoja. Lepakoita kartoitettiin vuonna 2012 lähinnä siltä 

alueelta Sulkavuorta, jota tullaan muuttamaan fyysisesti sekä näiden alueiden välittömästä lähei-

syydestä.  Aiemmassa selvityksessä todettiin, että alueella on lepakoille päiväpiiloiksi soveltuvia 

raunioita sekä puustoa. Edellisessä selvityksessä päiväpiiloja ei saatu selville ja nyt tehdyn selvi-

tyksen tarkoituksena oli tarkentaa lisääntymis- ja päiväpiiloalueiden sijaintia. Lepakoita kartoitet-

tiin myös laajemmalta alueelta kuin vuonna 2012, kattaen koko kaava-alueen, pois lukien liiken-

nealueet. 

 

Aiemman selvityksen perusteella lepakkotiheys Sulkavuoressa on pieni.  

 

Vuonna 2012 alkukesästä pohjalepakko havaittiin saalistamassa uurnalehdon yllä sekä avoimella 

alueella metsänreunassa. Alueella kasvaa suuria haapoja ja pohjanlepakko saalisti haavikon reu-

nustamalla aukiolla. Lisäksi yksi pohjanlepakko saalisti aluepelastuslaitoksen harjoittelualueen 

vieressä avoimella. Viiksisiippalajit havainnoitiin saalistamassa raunion ympärillä ylempänä met-

sässä.  

 

Heinäkuussa vuonna 2012 havaintoja tehtiin niukemmin. Ohilentävät lepakot havaittiin rauniolta 

ylöspäin mentäessä olevalla tykkitiellä. Näköhavaintoja ei saatu. Kuvaan 12 on merkitty rauniot, 

lepakoiden kannalta todennäköisesti tärkeimmät haavikot sekä kivikot.  

 

Elokuun lopulla vuonna 2012 lepakot olivat selvästi siirtyneet pohjoisemmaksi. Siippojen saalis-

tusalue löytyi ylempää kalliolta. 
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Kuva 12. Aiemman lepakkoselvityksen tulokset. Lepakot havainnoitiin karttaan merkityllä vihreällä alu-
eella. Keltaisilla pisteillä on merkitty kolopuu, uurnalehto ja kivikot. Karttaan on merkitty myös lepakoi-
den kannalta tärkeimmät haavikot sekä punaisella vanha tykkitie (Ramboll 2012). 

 

7.4 Lepakoiden kannalta arvokkaimmat alueet 

 

Maankäytössä lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen 

ohjeistuksen (2012) mukaan seuraavasti:  
 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

- Ehdottomasti säilytettävä, häirintä tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty 

- Hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa paikalliselta ELY-keskukselta 

- Tulisi huomioida paikkaan liittyvät reitit ja ruokailualueet 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

- Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS) 

- Alue, jolla saalistaa monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä 

- Todettu tai todennäköinen siirtymäreitti: jos reitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti 

- Tulisi huomioida alueelle johtavat mahdolliset reitit, alueen  läheisyydessä sijaitsevat potentiaa-

liset lisääntymispaikat ja siirtymäreittien päissä olevat saalistusalueet 
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Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

- Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille 

- Lepakoiden käyttämä alue, laji/tai yksilömäärä pienempi 

- Ei mainittu luonnonsuojelulaissa eikä suoranaisia suosituksia EUROBATS-sopimuksessa 

 

 

7.5 Aktiivikartoituksen tulokset 

 

7.5.1 Lajihavainnot tutkimusalueella 

 

Ensimmäinen kartoituskäynti alueelle tehtiin toukokuun lopulla ennen passiivilaitteiston asenta-

mista. Tämän käynnin sekä lähtötietojen perusteella valittiin passiivikartoituspaikat.  

 

Lepakkotiheys Sulkavuoressa on melko vähäistä. Eri yksilöitä havaittiin käyntikerroilla todennä-

köisesti 3-6 kappaletta. Varmuudella havaittiin samaan aikaan kaksi pohjanlepakkoa uurnaholvin 

yllä parilla eri kartoituskerralla. Myös uurnaholvista länteen havaittiin todennäköisesti samat kak-

si pohjanlepakkoa saalistamassa.  Pääosin havaitut lepakot ovat pohjanlepakoita, mutta myös 

viiksisiippoja havaittiin kerran saalistamassa eläinten hautausmaalle vievän tien varrelta sekä 

kerran Sulkavuoren pohjoispuolen kivikosta.   

 

Taulukossa 2 on esitetty aktiiviseurannassa tavattujen lajien yksilömäärät. Havaintojen määrä ei 

kerro suoraan yksilömäärästä, sillä sama yksilö on voitu todeta useammin. Tunnistamattomaksi 

jäivät sellaiset ohilennot, joita ei ehtinyt äänittää eikä varmaa tunnistusta tehty maastossa. 

Taulukko 3. Lepakkohavainnot aktiivikartoituskerroilla.  

Kartoituspäivä-
määrä 

Lämpöti-
la, o C 

Selkeys Pohjan-
lepakko 

Viiksi-
siippalaji 

Lepakkolaji Yhteensä 

23.5.2015 20 selkeää 6   6 

15.6.2016 18 pilvistä 6  1 7 

28.6.2016 19  puolipil-
vinen 

5 1  6 

11.7.2016 17 selkeää 5   5 

26.7.2016 19 selkeä 13 2  15 

 

7.5.2 Lisääntymis- ja levähdyspaikat (Luokka I) 

 

Jos alueella on lepakoiden lisääntymispaikka, havaintomäärien pitäisi nousta loppukesällä, kun 

poikaset ovat lennossa. Toisaalta havaintojen määrän kasvuun vaikuttaa myös pidempi kartoi-

tusaika öiden pidentyessä, mutta mikäli alueella on poikasia, myös samanaikaisia havaintoja 

tulee useampia. 

 

Alueella olevien suurten siirtolohkareiden raot tarkistettiin voimakkaan led-lampun avulla. Myös 

bunkkeri tarkistettiin sekä talvella että kesällä. Tarkistetuista siirtolohkareista ei löydetty lepakoi-

ta tai merkkejä lepakoista. Bunkkeri on hyvin kostea ja kylmä, ja sen lämpötila todennäköisesti 

laskee talvisin pakkasen puolelle, eikä se siten sovi talvipiiloksi. Bunkkeri oli myös kesäaikaan 

hyvin viileä ja kostea. Bunkkerista ei löydetty merkkejä lepakoista (jätöshavaintoja, virtsaamis-

jälkiä tai näköhavaintoja). 

 

Todennäköinen päiväpiilo sijaitsee uurnaholvin lähettyvillä melko lyhyen lentomatkan päässä 

lepakoiden aktiivisuuden perusteella. Uurnaholvin katolla on tuuletusputket, joista on pääsy sisäl-

le, mutta putket ovat seinämiltään sileät, mikä estää lepakoiden kiipeämisen putkissa. Ne ovat 

myös liian kapeita lentämiseen. Uurnaholvin sisätilat tilat tarkistettiin 9.8.2016. Sisällä ei havait-
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tu lepakoita eikä myöskään lattialla ollut jätöksiä, jotka olisivat viitanneet lepakoiden olleen ra-

kennuksessa jossain vaiheessa (kuva 13). 

 

 

Kuva 13. Uurnaholvin sisällä on katolle johtava tuuletusputki, josta lepakot mahtuisivat tulemaan sisälle 
rakennukseen. Sisältä ei kuitenkaan löydetty lepakoita eikä niiden jätöksiä.  

 

Samalla kerralla tarkistettiin myös läheiset kolopuut sekä pieneläinhautausmaan ilmoitustaulu ja 

varastorakennus ulkopuolelta (kuva 14). Näistä ei kuitenkaan löydetty lepakoita. 

 

 

Kuva 14. Ilmoitustaulu, jossa keskellä reikä sekä varastorakennus pieneläinhautausmaalla. 

 

Aktiivikäyntien tai päiväpiilojen etsimiskäyntien perusteella ei saatu selville missä lepakoiden 

päiväpiilot tarkalleen ottaen sijaitsevat. Päiväpiilo voi olla yms. puun kuoren välissä, jolloin päi-
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väpiilon löytäminen on erittäin vaikeaa. Havaintojen perusteella alueella ei ole lepakoiden lisään-

tymiskoloniaa. 

 

7.5.3 Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit (Luokka II) 

 

Vaikka lepakot voivat saalistaa jopa kymmenien kilometrien päästä lepopaikastaan, ne yleensä 

suosivat päiväpiilojensa lähettyviltä löytyviä saalistuspaikkoja. Tärkeänä saalistusalueena voidaan 

pitää sellaista paikkaa, missä lepakoita havaitaan runsaasti ja/tai useilla kartoituskerroilla. Myös 

lajikoostumus vaikuttaa saalistusalueen tärkeyttä arvioitaessa. 

 

Lepakoiden suosimia ruokailualueita ovat kartoituksen perusteella selvästi uurnaholvin ympäristö 

sekä kallioalueiden reunat. Näissä lepakoiden määrä oli 1-3 yksilöä selvitysyön aikana.   

 

Uurnaholvin ympäristö on selvästi lepakoiden suosima saalistusalue. Alueella tavattiin jokaisella 

kartoituskerralla aina heti auringonlaskun jälkeen pohjanlepakoita saalistamassa. Passiiviseuran-

nassa alueella havaittiin myös siippoja. Alueen lähettyvillä on mahdollisesti päiväpiilo, mutta sen 

tarkkaa sijaintia ei kartoituksessa saatu selville.  Alue luokitellaan luokkaan II. Uurnaholvin ym-

päristöön tulee jättää suojaavaa puustoa. Puhdistamon valot tulee kohdentaa siten, ettei uurna-

holvin ympäristön valon määrä lisäänny. 

 

Lepakot siirtyivät viimeisellä kartoituskerralla uurnaholvin yltä saalistamaan haavikon reunaan, 

tykkitielle vievän tien lähettyville. Samalla saalistuspaikalla havaittiin myös vuonna 2012 pohjan-

lepakoita. 

 

Toinen lepakoiden käyttämä kulkureitti ja osin saalistusalue on Pieneläinten hautausmaalle johta-

van polun varrella ja hautausmaan pohjoispuolisella metsäalueella. Yksilömäärät olivat täällä 

vähäiset. Kohteessa havaittiin kuitenkin lepakoita usealla kartoituskerralla. 

 

7.5.4 Muut lepakoiden käyttämät alueet (Luokka III) 

 

Lepakot käyttävät jonkin verran myös muita osia Sulkavuoresta, lähinnä siirtymiseen paikasta 

toiseen. Useita ohilentoja havaittiin Sulkavuoren pohjois-luodepuolen louhikkoiselta alueelta, 

mutta lepakot eivät jääneet tänne saalistamaan pitkäksi ajaksi. Alueella havaittiin aktiiviseuran-

nassa sekä viiksisiippa että pohjanlepakoita.  

 

Sulkavuoren laella tavattiin yksittäinen pohjanlepakko saalistamassa parilla käyntikerralla. Myös 

ohilentoja havaittiin alueella. Passiividetektori (piste 4, kivikonreuna), sijaitsi kallioalueen alapuo-

lella, jossa havaittiin pohjanlepakoita sekä viiksisiippoja. Aktiivikäynneillä viiksisiippoja ei havaittu 

alueella, joten aktiivista viiksisiippojen saalistusaluetta ei ole alueella. Sulkavuoren laella tavattiin 

myös vuonna 2012 pohjanlepakko saalistamassa. 

 

 

7.6 Passiivikartoituksen tulokset 

 

Passiividetektorien sijainnit päätettiin ensimmäisten aktiivikartoitusten yhteydessä. Kuvaukset 

havaintopisteistä ja valittujen alueiden perustelut on kerrottu kappaleessa 3.2.3. Passiividetekto-

rien tarkoituksena oli täydentää aktiivikartoituksista saatuja havaintoja ja antaa lisää tietoa lepa-

koiden käyttämistä ruokailualueista ja kulkureiteistä. Sijainnit on esitetty kuvassa 15.  Passiivi-

kartoituksen yhteenveto on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 15. Passiividetektorien sijainnit. Kuvan numerointi vastaa kappaleessa esiintyvää numerointia. 

 

 

Kuva 16. Katkot detektorien toiminnassa 25.5.-12.8. välisenä aikana.  Kesäkuussa Uurnaholvilta ei ole 
äänitteitä aikaväliltä 23.6.-4.7. (11 yötä). Rauniolta, Kivikonreunalta ja Luoteisrinteeltä havainnot puut-
tuvat 4.7.-8.7. väliseltä ajalta (4 yötä). Katkokset johtuivat teknisistä vioista. 
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Kuva 17. Passiividetektoreilla tehdyt havainnot/yö eri havaintopisteillä kuukausittain. Laskennassa on 
huomioitu aukot detektorien toiminnassa.   

 

1. Uurnaholvi 

 

Uurnaholvin mittauspisteen tarkoituksena oli selvittää, sijaitseeko lepakoiden mahdollinen päivä-

piilo lähettyvillä, miten havainnot jakautuvat yön tunneille ja mitä lajeja alueella esiintyy. Varsin-

kin uurnahovin ulostulo/tuuletusaukot kiinnostivat. 

 

Uurnaholvin läheltä havaintoja tehtiin touko-elokuun välillä yhteensä 398. Havainnoista 2 tehtiin 

toukokuussa, 8 kesäkuussa, 296 heinäkuussa ja 86 elokuussa. Havainnot painottuvat vahvasti 

alkuyöhön, mutta yksittäisiä havaintoja on myös keskiyön jälkeen. Yleisin laji uurnalehdon lähei-

syydessä touko-heinäkuussa oli pohjanlepakko. Elokuussa pohjanlepakkohavainnot vähenivät ja 

yleisimmin havainnot olivat (viiksi)siippalajeista. 
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Kuva 18. Uurnaholvin havainnot kuukausittain. 

 

Detektorin akku- ja muistikorttiviasta johtuen Uurnaholvin alueelta ei ole nauhoitteita 23.6 -4.7. 

(11 yötä) väliseltä ajalta, joka on n. 14 % kaikista havaintoöistä. Viikko ennen katkosta havain-

toja oli tehty kolmena yönä 1-3 havaintoa yössä viiksisiipasta ja pohjanlepakosta. Viikko jälkeen 

katkoksen havaintoja oli tehty 4 yön aikana 1-3 havaintoa/yö viiksisiipasta, pohjanlepakosta ja 

tunnistamattomasta lepakkolajista.  

 

Huolimatta aktiivikäynneillä tehdyistä useista pohjanlepakkohavainnoista, oli pohjanlepakoiden 

esiintyminen ensimmäisten nauhoitusjaksojen aikana touko-kesäkuussa vähäistä. Tästä johtuen 

Uurnaholvin detektorin paikkaa siirrettiin 4.7. siten, että detektori sijoittui hieman korkeammalle, 

oli paremmin kohdistettu Uurnaholvin pientä aukiota kohti ja suunnattu pois häiriöääniä aiheutta-

vasta Pyhäjärventiestä. Havaintojen määrä Uurnaholvilla lisääntyi käännön jälkeen. Havaintojen 

määrän lisääntyminen heinä-elokuussa johtui ainakin osittain detektorin paremmasta asemoitu-

misesta.  Heinä-elokuun tulokset ilmentävätkin Uurnaholvin tilannetta paremmin kuin touko-

kesäkuun tulokset. Uurnaholvin havainnot kuukausittain on esitetty kuvassa 18. Havaintojen 

jakautuminen yön tunneille on esitetty kuvassa 19. 
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Kuva 19. Uurnaholvin lepakkohavaintojen jakautuminen yön aikana.  

Uurnaholvin alue on ensimmäisiä kunnolla hämärtyviä alueita Sulkavuoren alueella. Tästä johtu-

en ei ole yllättävää, että suuri osa tehdyistä havainnoista ajoittuu alkuyöhön. Myös aktiivikartoi-

tuksissa kaksi pohjanlepakkoa on havaittu Uurnaholvin läheisyydessä parveilemassa heti aurin-

gonlaskun jälkeen kesäkuussa. Parveilu tulee näkyviin passiividetektorin tuloksissa vasta heinä-

kuun puolisissa havainnoissa detektorin kääntämisen jälkeen.  Aktiivikartoituksissa pohjanlepak-

kohavaintoja tehtiin myös hieman ennen auringonnousua. Yksilömäärät alueella ovat kuitenkin 

pieniä. Tämä viittaa siihen, että uurnaholvin läheisyydessä voi olla pohjanlepakon päiväpiilo. 

 

Viiksisiipoista tehtiin Uurnaholvin läheisyydessä toistuvia ohilentohavaintoja. Havaintojen perus-

teella Uurnaholvia ei kuitenkaan voida pitää viiksisiippojen saalistusalueen. Uurnaholvin ympäris-

tö ei siten ole viiksisiippojen kannalta merkittävä alue.   

 

2. Raunio  

 

Alue valikoitui tarkkailupisteeksi, koska aiemmassa selvityksessä vuonna 2012 havaittiin siippoja 

saalistamassa tykkitien varrella. Alue on myös hämärä ja puustoltaan väljää. Tarkoituksena oli 

selvittää miten lepakot käyttävät aluetta kulkureittinä ja tarjoisivatko rauniot lepakoille päiväpii-

lon. 

 

Teknisestä viasta johtuen Raunion pisteeltä ei ole nauhoitetta 30.6.-8.7. väliseltä ajalta (8 yötä, 

10 % kaikista havaintoöistä). Raunion detektoria käännettiin parempaan asemaan 4.7. siten, että 

detektorin suunta vaihdettiin ylärinteen suunnasta ohikulkevan metsätien suuntaan, jolta aiem-

missa selvityksissä oli tehty havaintoja.  Detektorin kääntämisellä ei Raunion kohdalla ollut juuri-

kaan merkitystä havaintomäärien kannalta. Yksittäisiä ohilentohavaintoja rekisteröitiin hieman 

enemmän, mutta selkeä nousu alueen lepakkoaktiivisuudessa ja havaintojen määrässä havaitaan 

vasta elokuussa. Lisääntynyt aktiivisuus johtuu todennäköisesti iltojen pimenemisestä.   
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Raunion läheltä tehtiin satunnaisia ohilentohavaintoja viiksisiipoista (89 havaintoa) ja pohjanle-

pakoista (5 havaintoa). Yhteensä havaintoja on 94, joista 2 kesäkuussa, 20 heinäkuussa ja 72 

elokuussa.  

 

Kuva 20. Lajihavaintojen jakautuminen kesän aikana. Raunion läheisyydessä lepakoiden aktiivisuus 
lisääntyy kesän edetessä ja iltojen pimentyessä. 

 

 

Kuva 21. Raunion lepakkohavaintojen jakautuminen yön tunneille.  
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Raunion läheisyydessä ei havaintojen perusteella ole lepakoille tärkeitä lisääntymis- ja levähtä-

misalueita, eikä ruokailualueita. Alue on viiksisiipoille epäsäännöllisesti käytetty kulkureitti ja 

siten luokkaa III: muut lepakoiden käyttämät alueet. 

 

3. Luoteisrinne 

 

Kartoituspisteen tarkoituksena oli selvittää lepakoiden liikkumista ja esiintymistä Sulkavuoren 

pohjoispuolella. Alueen lähettyvillä on runsaasti isoja siirtolohkareita, joiden merkitystä päiväpii-

lona lepakoille pyrittiin selvittämään. Myös alueella kulkeva lajisto ja lepakkoaktiivisuus kiinnosti-

vat. 

 

Havaintoja tehtiin yhteensä 144, joista 6 toukokuussa, 38 kesäkuussa, 40 heinäkuussa ja 60 

elokuussa. Suurin osa havainnoista oli viiksisiippalajia tai siippalajia. Myös pohjanlepakosta teh-

tiin satunnaisia havaintoja kesä-elokuussa.  

 

 

Kuva 22. Lajihavainnot kuukausittain Luoteisrinteen detektorista. Aktiivisuus alueella on melko alhaista, 
mutta kasvaa hieman elokuuta kohti. 

 

Teknisestä viasta johtuen Luoteisrinteen pisteeltä ei ole nauhoitteita 4.7.-8.7. väliseltä ajalta (4 

yötä, 5% kaikista havaintoöistä). 
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Kuva 23 Luoteisrinteen havaintopisteen havaintojen jakautuminen yön tunneille. 

Luoteisrinteen pisteen havainnot eivät anna viitteitä läheisestä lisääntymis- tai levähdyspaikasta. 

Aktiivisuus on alhaista, mutta melko jatkuvaa. Tämä viittaisi havaintopisteen ympäristön olevan 

lepakoiden käytössä, mahdollisesti liikuttaessa ruokailualueelta toiselle yön aikana. Luoteisrinteen 

lähiympäristö voidaan luokitella lepakoiden kannalta tärkeiden alueiden luokkaan III: muut lepa-

koiden käyttämät alueet.  

 

4. Kivikonreuna 

 

Kivikonreunan alueella on melko väljää, mutta varttunutta kuusikkoa, joka tarjoaa lepakoille suo-

jaisan kulkureitin sekä kivikot mahdollisia koloja päiväpiiloiksi. Tarkoituksena oli selvittää rinteen 

lepakkoaktiivisuutta ja merkitystä lepakoille Sulkavuoren rinteen itäpuolelta, josta ei ollut aiem-

pia havaintoja aktiivikäynniltä.  

 

Kivikonreunan pisteeltä tehtiin touko-elokuun aikana 62 havaintoa, joista 18 kesäkuussa, 19 

heinäkuussa ja 20 elokuussa. Yleisin lepakko havaintopisteellä oli viiksisiippa (51 havaintoa). 

Myös pohjanlepakosta tehtiin muutamia havaintoja (5 havaintoa).  
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Kuva 24 Kivikonreunan lajihavainnot touko-kesäkuussa. Toukokuussa havaintoja ei saatu ollenkaan. 
Alueen aktiivisuus on alhaista, mutta tasaista koko kesän ajan. 

Teknisestä viasta johtuen Kivikonreunan pisteeltä ei ole nauhoitteita 4.7.-8.7. väliseltä ajalta (4 

yötä, 5% havaintoöistä). 

 

Kuva 25 Lepakkohavaintojen jakautuminen yön tunneille kesän 2016 aikana Kivikonreunan havaintopis-
teellä. 
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Havainnot jakautuvat melko tasaisesti yön pimeimmille tunneille. Havaintojen alhaisesta määräs-

tä johtuen ei ole syytä epäillä, että Kivikonreunan läheisyydessä olisi lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdysaluetta tai säännöllisessä käytössä olevaa ruokailualuetta. Alue on kuitenkin melko 

säännöllinen läpilentopaikka viiksisiippalajille, joten alue luokitellaan muihin lepakoille tärkeisiin 

alueisiin (luokka III).  

 

Pohjoisrinne 2.-4.7.16 

 

Pohjoisrinteeseen kahdeksi yöksi sijoitetun BatBox detektorin nauhoitteista tehtiin 16 havaintoa 

pohjanlepakosta. Kaikki havainnot oli tehty 3.7. Tämän ylimääräisen passiivikartoituksen tarkoi-

tuksena oli selvittää lepakkoaktiivisuutta selvitysalueen pohjoispuolella. Aktiivikäyneillä alue ei 

ollut osoittautunut kovin aktiiviseksi, mutta alueella oli runsaasti louhikkoa ja suuria siirtolohka-

reita, joita kaikkia ei aktiivikäynnillä pystytty tarkkailemaan. Tarkoituksena oli saada selville voi-

siko alueella olla lepakoiden päiväpiilo ja olisiko alueella tarkoitus kohdentaa pidempiaikaista 

seurantaa.  

 

Kuusi havaintoa tehtiin n. klo 0:30 ja 10 havaintoa tehtiin noin klo 3:00. Pohjoisrinteen lähellä on 

tehty joitain yksittäisiä havaintoja myös aktiivikartoitusten aikaan. Pohjoisrinteen avokallioalueen 

lähellä ei passiivi- ja aktiivikartoituksen havaintojen perusteella ole lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkaa tai vakiintunutta ruokailualuetta.  Havaintojen perusteella ei nähty tarpeelliseksi 

siirtää tänne pidempiaikaista passiividetektoriseurantaa. Alue on kuitenkin luokiteltavissa muihin 

lepakoille tärkeisiin alueisiin (luokka III).  

 

 

 

 

7.7 Johtopäätökset 

 

Alueen lepakkotiheys on vähäinen. Alueella tavattiin pohjanlepakkoa ja viiksisiippoja, pohjanle-

pakon ollessa selvästi yleisempi laji. Havaintojen määrän perusteella voidaan arvioida, että alu-

eella ei ole lisääntymiskoloniaa. Uurnaholvin yllä havaittiin samanaikaisesti enintään kahden poh-

janlepakon parveilua ja saalistamista alku- ja loppuyöstä, joten voidaan pitää melko todennäköi-

senä, että lähettyvillä on päiväpiilo.  

 

Suurin osa puhdistamon rakenteista on maanalaisia, joten suurin osa alueen metsistä jää koske-

mattomiksi. Lepakoiden oloihin merkittävimmin vaikuttavatkin Sulkavuoren eteläpuolelle raken-

nettavien maanpäällisten rakennusten ja parkkipaikkojen valaistusolosuhteet ja pienemmässä 

määrin viiden eri puolille Sulkavuorta sijoitettujen pystykuilujen/varapoistumisteiden valaistus 

lepakoiden lentoaikana touko-syyskuussa.  Aluetta rakentaessa tulee uurnaholvin ympäristössä 

säilyttää reilusti suojaavaa puustoa ja varmistaa, ettei valon määrä alueella kasva nykyisestä. 

Puhdistamon rakennusten ja alueiden valaistus tulee suunnitella ja käyttää sellaisia materiaaleja 

siten, ettei hajavalo tai valaistus kohdistu uurnaholvin alueelle. Yöaikaista valaistusta lepakoiden 

kannalta tärkeimpinä ajankohtina (touko-elokuu) tulee välttää. Myös kulkureittinä toimivan etelä-

rinteen metsän tulisi säilyä hämäränä kesäaikaan. Lepakot tulee huomioida myös rakennustyö-

maiden valaistusta suunnitellessa.  

 

Muita lepakoiden yleisesti käyttämiä alueita ovat Sulkavuoren kallioalueiden reunat ja pieneläin-

hautausmaan ympäristö yhdessä sen pohjoispuolisen metsäalueen kanssa.  
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8. LUONNONARVOILTAAN MERKITTÄVIMMÄT KOHTEET 

Arvokkaat luontokohteet on esitetty liitteessä 5. Luontokohteiden rajaukset perustuvat tämän 

asemakaavan luontoselvityksen yhteydessä tehtyihin maastokäynteihin ja aikaisempiin selvityk-

siin, joihin kuvauksissa on lähdeviitteet. 

 

8.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

 

Kaava-alueella ei ole kansainvälisesti arvokkaita kohteita. 

 

8.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaa-

rantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvok-

kaat luonnonsuojelualueet.  

 

8.2.1 Uhanalaisten lajien esiintymisalueet 

 

Maastotöiden ja lähtöaineistojen perusteella alueella ei esiinny uhanalaisia lajeja.  

 

8.2.2 Erityisesti suojeltujen lajien esiintymispaikat 

 

 Lepakoiden esiintymisalueet kuuluvat tähän ryhmään.  Alueella arvioitiin olevan yksi luokan I 

alue (Uurnaholvin ympäristö), yksi luokan II alue (Pieneläinten hautausmaalle johtavan polun 

ympäristö) ja kaksi luokan III aluetta (Sulkavuoren pohjoisrinteen louhikot sekä kallion laki). 

Alueet on esitetty tarkemmin kappaleessa 7.5. 

 

8.2.3 Valtakunnallisesti merkittävät arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. 

 

Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä arvokkaita perinnemaisemia tai kulttuurimaisemia. 

 

8.3 Maakunnallisesti merkittävät luontokohteet 

 

8.3.1 Maakuntakaavan suojelualueet 

 

Alueella ei ole maakuntakaavan suojelualueita. 
 

8.3.2 Alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymisalueet 

 
Alueella esiintyvä kangasajuruoho on alueellisesti uhanalainen laji, mutta koska laji on todennä-
köisesti istutettu alueelle, niin kohdetta ei lueta maakunnallisesti arvokkaaksi esiintymäksi. Koko 

Suomen tasolla kangasajuruoho on silmälläpidettävä laji. 
 

8.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

 

8.4.1 Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut kohteet 

 

Alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita. 

 

8.4.2 Mahdolliset metsälain 10 § mukaiset elinympäristöt 

 

Metsälaissa on lueteltu tärkeitä elinympäristöjä, jotka tulee metsän hakkuissa säästää ja huomi-

oida metsänhoidossa.  Metsälaki ei ohjaa maankäyttöä, joten metsälakikohteiden esiintyminen 

selvitys/kaava-alueella ei suoraan aseta rajoituksia maankäytölle. Metsälakikohteet ovat kuiten-

kin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja monet niistä ovat uhanalaisten 

lajien esiintymisen kannalta tärkeitä. Metsälakikohteiden säästäminen ja huomioiminen mahdolli-
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suuksien mukaan on siksi kaava-alueen luontoarvojen huomioimisen ja kaava-alueen luonnon 

monimuotoisuuden säilymisen kannalta suositeltavaa. Kaavoituksessa metsälakikohteet ovatkin 

pääsääntöisesti huomioitu MY- merkinnällä.  

 

Alueelta ei löytynyt mahdollisia metsälain 10 § mukaisia elinympäristöjä. 

 

8.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet  

 

Alla olevat kohteet ovat rakennettavaksi kaavoitetulta alueelta havaittuja muita huomionarvoisia  

luontokohteita, esim. luonnontilaltaan muuttuneita metsälakikohteita.  Niiden huomioimiseen  

kaavoituksessa ei ole laillista velvoitetta, mutta kohteiden säästäminen ja huomioiminen asema- 

kaavoituksessa esim. rakentamisen intensiteettiä, puistojen sijoittelua ja viheralueita ja niiden  

hoitoa suunniteltaessa lisää rakennetun alueen biodiversiteettiä ja luontoarvoja. Alueet soveltu- 

vat lähimetsiksi ja puistoiksi, jotka voivat toimia ns. astinkivinä (”stepping stones”) monille eläin- 

lajeille rakennetun alueen läpi.   

 

Kangasajuruohon esiintymisalue 

Arvo: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde  

Perustelu: Alueellisesti uhanalaisen lajin esiintymisalue (todennäköisesti istutettu) 

 
Kangasajuruohoa kasvaa pieneläinhautausmaalla. Laji on todennäköisesti istutettu haudalle, jos-

ta se on levinnyt ympäristöön, jolloin sillä ei ole luonnonsuojelullista statusta. Kangasajuruohoa 
kasvaa alueella laajoina kasvustoina hautojen välissä.  Kasvupaikka on esitetty liitteessä 1.  

 

 

Kuva 26. Kangasajuruoho kasvaa pieneläinhautausmaalla hautojen välissä. 

 

Kissankäpälän esiintymisalue 

Arvo: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde 

Perustelu: Silmälläpidettävän lajin esiintymisalue 

 

Kissankäpälää esiintyy alueella lähellä tykkipaikkoja. Useamman yksilön kasvupaikka. Sijainti on 

esitetty liitteessä 1. 
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9. EKOLOGISET KÄYTÄVÄT 

Ekologiset käytävät tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. Ekologiset yhteydet mahdollis-

tavat lajiston siirtymisen ja populaatioiden säilymisen elinvoimaisena. Ekologiset yhteydet sitovat 

toisiinsa muuten pirstoutuneita alueita.  Kestävät kaupunkiseudut teoksessa (Söderman & 

Saarela, 2011) on määritelty toimivan ekologisen yhteyden leveydeksi taajamassa 300 metriä.  

 

Alue voi toimia liito-oravan puustoisena kulkuyhteytenä. Oleellista on alueen kytkeytyminen mui-

hin kaupunkipuistoihin, ulkoilu- ja retkeilyalueisiin sekä ekologiseen verkostoon. Sulkavuori yhte-

näisenä metsäisenä alueena on Lakalaivan, Rautaharkon ja Nirvan yhdistävä viherkäytävä. Maa-

kuntakaavassa Sulkavuoren sivuitse kulkee itä-länsisuunnassa ulkoilureitti. Merkinnällä on osoi-

tettu seudullisesti merkittäviä olemassa olevia tai kehitettäviä polku- tai latureittejä. Sulkavuoren 

alue  osa  laajempaa Tampereen ydinkaupunkiseudun luonnon ydinaluetta ja kytkeytyy siten 

seudulliseen viherverkkoon (kuva 27). Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvi-

tyksessä (2008) Sulkavuoreen on osoitettu heikko, parannettava yhteys.   

 

 

Kuva 27. Tampereen ydinkaupunkiseudun nykytilanteen ekologinen verkosto, ml. maakunnalliset ekolo-
gisen verkoston osat © Pirkanmaan liitto 2014. Musta nuoli osoittaa Sulkavuoren alueen. 

 

 Alue jää pääosin metsäiseksi alueeksi, joten ekologinen yhteys tai alueen käyttö ulkoiluun ei 

vaarannu. 

 

10. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Sulkavuoren ympäristö on tavanomaista nuorta tuoretta kuusikangasta ja kuivahkoa mäntykan-

gasta, jossa on näkyvissä ihmistoiminnan jäljet. Sulkavuoren laella on myös laaja kallioalue sekä 

muutamia pienempiä kallioalueita, jotka ovat paikoin kasvillisuudesta paljaita. Alueen pohjois-
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osassa kulkee voimalinja, alueella on runsaasti polkuja sekä havaittavissa runsaasti eroosiota. 

Alueen merkittävimmät luontoarvot ovat lepakot, jotka lukeutuvat EU:n luontodirektiivin liitteen 

IV lajeihin. Kartoituskerroilla tavattiin todennäköisesti 3-6 pohjanlepakkoyksilöä ja viiksisiippo-

ja/isoviiksisiippoja 1-2 yksilöä. Lepakoiden havaintomäärien perusteella voidaan arvioida, ettei 

alueella ole lisääntymiskoloniaa. Merkittävimmät lepakoiden käyttämät alueet ovat uurnaholvin, 

pieneläinhautausmaan, tykkipaikan ja alueen luoteiskulman kivikon ympäristöt.  Suurin osa puh-

distamon rakenteista on maanalaisia, joten suurin osa alueen metsistä säilyy, joten kaavan rat-

kaisujen ei katsota heikentävän lepakoiden esiintymistä alueella. Lepakoiden käyttämät alueet 

tulee merkitä kaavaan. 

 

Huomionarvoisista kasvilajeista alueella esiintyy alueellisesti uhanalaista kangasajuruohoa ja 

silmälläpidettävää kissankäpälää. Kangasajuruohon esiintymät ovat pieneläinhautausmaalla, joka 

jää rakentamisen ulkopuolelle ja kissankäpälän esiintymä sijoittuu suojellun tykkipaikan alueelle. 

Puhdistamon tontilla on tuoretta kangasta ja kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta sekä aluepelas-

tuslaitoksen harjoitusaluetta, jossa kasvaa tyypillistä joutomaiden ja pientareiden kasvillisuutta. 

Alueelta on kaadettu jonkin verran puustoa alueella tehtyjen tutkimusten vuoksi. Kaavan ratkai-

suilla ei katsota olevan merkitystä huomionarvoisten kasvilajien tai arvokkaiden luontotyyppien 

esiintymiseen alueella. 

 

Alueelta ei havaittu liito-oravia vuoden 2016 selvityksessä, eikä tiedossa ole myöskään aiempia 

havaintoja alueelta. Sulkavuoren lähettyvillä on kuitenkin tehty keväällä 2016 havaintoja liito-

oravasta, joten on mahdollista, että liito-orava käyttää Sulkavuoren yhtenäistä metsikköä kulku-

reittinä alueelta toiselle. Voimalinja alueen pohjoisosassa kuitenkin heikentää kulkemista jonkin 

verran.  Alueella on myös muutamia pienialaisia haavikoita, jotka vartuttuaan voivat soveltua 

liito-oravalle. Kaavassa liito-oravalle soveltuvat alueet jäävät rakentamattomille alueille. Kaava ei 

vaikuta liito-oravan liikkumiseen alueella, koska suurin osa alueesta jää rakentamatta ja puustoi-

set yhteydet säilyvät alueella. Liito-oravalle soveltuvat haavikot ja lehtomaiset kankaat jäävät 

kaavassa suojaviheralueelle (EV) ja lähivirkistysalueelle (VL). 

 

Alueen lintulajisto on tavanomaista metsälajistoa. Hankkeen ei katsota vaikuttavan huomionar-

voiseen lintulajistoon tai sen elinalueisiin. 

 

Kaavoitus ja suunniteltu puhdistamo ei heikennä aluetta osana seudullista viherverkkoa, koska 

alue jää pääosin metsäiseksi. 

 

Lepakoiden oloihin merkittävimmin vaikuttavat Sulkavuoren eteläpuolelle rakennettavien maan-

päällisten rakennusten ja parkkipaikkojen valaistusolosuhteet ja pienemmässä määrin viiden eri 

puolille Sulkavuorta sijoitettujen pystykuilujen/varapoistumisteiden valaistus lepakoiden lentoai-

kana touko-syyskuussa. Uurnaholvin yllä havaittiin maksimissaan kahden pohjanlepakon parvei-

lua ja saalistamista alku- ja loppuyöstä, joten voidaan pitää melko todennäköisenä, että lähetty-

villä on päiväpiilo. Uurnaholvi tarkistettiin päiväsaikaan eikä sisätiloista löytynyt merkkejä lepa-

koista. Alueen rakentamisessa tulee uurnaholvin ympäristössä säilyttää runsaasti suojaavaa 

puustoa ja varmistaa, ettei valon määrä alueella kasva merkittävästi.  Puhdistamon rakennusten 

ja alueiden valaistus tulee suunnitella siten, ja käyttää sellaisia materiaaleja, ettei hajavalo tai 

valaistus kohdistu uurnaholvin alueelle. Myös moottoritieltä tulevaa valon määrää tulee minimoi-

da säästämällä puustoa alueen reunalle. Pohjanlepakko sietää melko hyvin avoimia ja valoisia 

alueita, mutta siippalajit ovat valon määrälle herkempiä ja suosivat pimeämpiä paikkoja. Uurna-

holvin aluetta ei saa valaista suoraan ja siihen kohdistuva hajavalo tulee myös minimoida, koska 

alueella on mahdollinen päiväpiilo. Myös kulkureittinä toimivan etelärinteen metsän tulisi säilyä 

hämäränä kesäaikaan, koska alueella kulkee siippoja. Lepakot tulee huomioida myös rakennus-

työmaiden valaistusta suunnitellessa. Mikäli mahdollista, niin kesäaikaan yöaikaista valaistusta 

tulisi välttää tai minimoida se mahdollisimman vähäiseksi koko Sulkavuoren alueella.  
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Kasvillisuuskartoituksen lajilista 

 

Tieteellinen nimi Laji  Tieteellinen nimi Laji 

Acer platanoides 

Achillea millefolium 

Achillea ptarmica 

Aegopodium podagraria 

Agrostis capillaris 

Alchemilla sp 

Alnus incana 

Angelica sylvestris 

Antennaria dioica 

Anthriscus sylvestris 

Arctium tomentosum 

Artemisia vulgaris 

Athyrium filix-femina 

Berteroa incana 

Betula pendula 

Betula pubescens 

Calamagrostis arundinacea 

Calluna vulgaris 

Campanula persicifolia 

Campanula rotundifolia 

Carex nigra 

Cirsium arvense 

Cirsium palustre 

Convallaria majalis 

Dactylis glomerata 

Deschampsia cespitosa 

Dryopteris filix-mas 

Elymus repens 

Epilobium angustifolium 

Epilobium montanum 

Equisetum arvense 

Equisetum palustre 

Equisetum sylvaticum 

Erigeron acris 

Euphrasia stricta 

Fallopia convolvulus 

Festuca ovina  

Festuca pratensis 

Fragaria vesca 

Galium album 
Galium boreale 

Geranium sylvaticum 

Gymnocarpium dryopteris 

Hepatica nobilis 

Hieracium Sylvatica 

Hieracium umbellatum 

Hypericum maculatum 

Juncus filiformis 

Juniperus communis 

Lathyrus pratensis 

Leucanthemum vulgare 

vaahtera 

siankärsämö 

ojakärsämö 

vuohenputki 

nurmirölli 

poimulehti 

harmaaleppä 

karhunputki 

ahokissankäpälä 

koiranputki 

seittitakiainen 

pujo 

soreahiirenporras 

harmio 

rauduskoivu 

hieskoivu 

metsäkastikka 

kanerva 

kurjenkello 

kissankello 

jokapaikansara 

pelto-ohdake 

suo-ohdake 

kielo 

koiranheinä 

nurmilauha 

kivikkoalvejuuri 

juolavehnä 

maitohorsma 

lehtohorsma 

peltokorte 

suokorte 

metsäkorte 

karvaskallioinen 

ketosilmäruoho 

kiertotatar 

lampaannata 

nurminata 

ahomansikka 

paimenmatara 

ahomatara 

metsäkurjenpolvi 
metsäimarre 

sinivuokko 

salokeltano 

sarjakeltano 

särmäkuisma 

jouhivihvilä 

kataja 

niittynätkelmä 

päivänkakkara 

Linnaea borealis 

Lupinus polyphyllus  

Luzula pilosa 

Maianthemum bifolium 

Matricaria discoidea 

Melampyrum pratense 

Melica nutans 

Oxalis acetosella  

Paris quadrifolia 

Phleum pratense 

Picea abies 

Pinus sylvestris 

Plantago major 

Poa pratensis 

Polygonatum odoratum 

Polygonum aviculare 

Polypodium vulgare 

Populus tremula 

Potentilla erecta 

Pteridium aquilinum 

Quercus robur 

Ranunculus acris 

Ranunculus auricomus 

Ribes spicatum 

Rosa majalis 

Rubus idaeus 

Rubus odoratus 

Rubus saxatilis 

Rumex acetosa 

Rumex longifolius 

Salix caprea 

Salix phylicifolia 

Sedum acre 

Senecio viscosus 

Solidago virgaurea 

Sorbus aucuparia 

Spergula arvensis 

Spergularia rubra 

Stellaria graminea 

Stellaria media 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum sp 

Thlaspi caerulescens 

Trientalis europaea 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Tussilago farfara 

Urtica dioica 

Vaccinium myrtillus 

Vaccinium vitis-idaea 

Veronica chamaedrys 

vanamo 

lupiini 

kevätpiippo 

oravanmarja 

pihasaunio 

kangasmaitikka 

nuokkuhelmikkä 

käenkaali 

sudenmarja 

timotei 

kuusi 

mänty 

piharatamo 

niittynurmikka 

kalliokielo 

pihatatar 

kallioimarre 

haapa 

rätvänä 

sananjalka 

tammi 

niittyleinikki 

kevätleinikki 

punaherukka 

metsäruusu 

vadelma 

tuoksuvatukka 

lillukka 

niittysuolaheinä 

hevonhierakka 

raita 

kiiltopaju 

keltamaksaruoho 

tahmavillakko 

kultapiisku 

pihlaja 

peltohatikka 

punasolmukki 

heinätähtimö 

pihatähtimö 

pietaryrtti 

voikukka 

kevättaskuruoho 

metsätähti 

puna-apila 

valkoapila 

leskenlehti 

nokkonen 

mustikka 

puolukka 

nurmitädyke 
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Tieteellinen nimi 

Veronica officinalis 

Vicia cracca  

Vicia sepium   

Viola mirabilis 

Viola riviniana 

Viola tricolor 

 

 

 

 

 

Uhanalaiset tai 

silmälläpidettävät 

lajit 

 

Tieteellinen nimi 

Antennaria dioica 

Thymys serpyllum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laji 
ahokissankäpälä NT 

kangasajuruoho RT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laji 

rohtotädyke 

aitovirna 

hiirenvirna 

lehto-orvokki 

metsäorvokki 

keto-orvokki 
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