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1.

JOHDANTO
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy suunnittelee uutta keskuspuhdistamoa ja lietteenkäsittelylaitosta. Keskuspuhdistamolta Sulkavuoresta johdetaan puhdistetut vedet Vihilahteen maanalaista purkutunnelia ja -putkea pitkin. Alueelle laaditaan Tampereen kaupungin toimeksiannosta
asemakaava.
Ramboll Finland Oy on laatinut Tampereen kaupungin toimeksiannosta luontoselvityksen Vihilahden asemakaavan nro 8611 alueelle luontoselvityksen. Alueelle tehtiin kasvillisuus-, liito-orava-,
linnusto-, viitasammakko- ja lepakkoselvitys. Lepakkoselvitys toteutettiin aktiivikartoituksena.
Alueelle on tehty aiempia luontoselvityksiä.
Projektipäällikkönä työssä on toiminut FT ekologi Kaisa Mustajärvi. Maastotyöt ja raportoinnin
toteutti FM Tiina Virta sekä FM Niina Onttonen ja niissä avusti LuK Anni Nousiainen Ramboll Finland Oy:stä. Tilaajan puolelta yhteyshenkilöinä ovat toimineet Antonia Sucksdorff ja Marjut Ahponen.

2.

YLEISKUVAUS
Vihilahden asemakaava nro 8611 liittyy vahvasti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo hankkeeseen. Pyhäjärveen johdettavien jätevesien vedenalaisen purkuputken rannanpuoleinen pää on
suunniteltu Vihilahden etelärantaan, johon suunnitelmassa sijoittuu puhdistamojärjestelmään
liittyviä pumppaamo- ja huoltotoimintoja Vihilahteen rakennetaan myös tunneleiden ajoaukko
sekä kolme pystykuilua/varapoistumistietä. Kaavan suunnittelualueelle sijoittuu myös osa maanalaisen lämpöpumppulaitoksen tiloista. Vihilahden puustoisia ranta-alueita käytetään nykyään
virkistykseen ja rannassa sijaitsee myös venevalkama. Alueen keskiosissa on salmen ylittävä
silta, tarjoten virkistysyhteyden Hatanpään arboretumin alueelle. Maa-alueet omistaa Tampereen
kaupunki. Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen (2a) eli Lounaismaahan eli
vuokkovyöhykkeeseen. Vuokkovyöhyke on Pirkanmaan ilmastollisesti ja kasvistollisesti rikkainta
ja rehevintä aluetta.
Alue käsittää osaltaan myös Pyhäjärven vesialuetta. Selvitysalueen laajuus on noin 8,8 hehtaaria.
Kuvassa 1 on esitetty selvitysalueen rajaus.
Luontoselvityksen selvitysalue kattaa koko asemakaava-alueen. Lepakkokartoitus ulottui kaavaalueen ulkopuolelle.
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Kuva 1. Kaava-alueen rajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla. © 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 Pirkanmaan ELY-keskukselta 26.7.2016. Kynäjalavien sijainnit saatiin Tampereen kaupungilta
18.2.2016.
Alueelle tehdyt aiemmat luontoselvitykset:
 Vihilahden työmaa-alueen liito-oravaselvitys (2015)
 Tampereen luonnonsuojeluohjelma (2012)
 Tampereen kantakaupungin lepakkoselvitys (2002)
Keskuspuhdistamon yleissuunnitelma on päivitetty 2015. Yleissuunnittelun sekä hankkeen YVAmenettelyn yhteydessä laadittuja suunnitelmia ja selvityksiä ovat mm.:
 Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys (2008)
 Tampereen kaupungin vanhat metsät –selvitys (2006)
 Lahdesjärvi - Lakalaivan osayleiskaavan maisema- ja ympäristöselvitys (2006)
Kaava-alueelle tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimesta vuonna 2015 liito-oravakartoitus, mutta
tuolloin merkkejä liito-oravasta ei havaittu.
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3.2

Maastoinventoinnit
Maastoinventoinnit kohdennettiin koko kaava-alueelle. Alueelta kartoitettiin merkittävimmät
luontokohteet ja lajihavainnot sekä muodostettiin yleiskuva alueen luonnosta asemakaavan vaikutusten arvioimiseksi.
3.2.1

Liito-oravaselvitykset

Liito-oravan esiintymistietoja täydennettiin jätöshavaintojen perusteella 18.3.2016. Liito-oravan
papanoita etsittiin suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Lisäksi analysoitiin alueen merkitystä
liito-oravan kannalta arvioimalla biotoopiltaan sille soveltuvien elinympäristöjen laatua, kokoa ja
eheyttä yhteyksineen sekä kartoitettiin lajille sopivien pesäpuiden sijainnit (kolopuut, risupesät ja
pöntöt). Liito-oravan jätöksiä etsittiin myös kaava-alueen ulkopuolelta.

3.2.2

Kasvillisuusselvitykset

Kasvillisuusselvitykset tehtiin kesä-heinäkuussa 22.6 ja 6.7.2016. Kartoituksen yhteydessä havainnoitiin uhanalaiset lajit ja luontotyypit, metsälakikohteet ja arvioitiin pienvesiä vesilain kannalta sekä metsän ikää, rakennetta ja luonnontilaisuutta. Havaintoja tallennettiin GPStallentimelle. Lisäksi havainnoitiin valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, direktiivilajit,
rauhoitetut, erityissuojellut ja Suomen kansainväliset vastuulajit. Vesikasvillisuutta havainnoitiin
ainoastaan rannalta käsin.
Kasvillisuutta havainnoitiin yleispiirteisesti myös kaikkien muiden selvitysvaiheiden yhteydessä.
Kasvillisuudessa lajit ja lajimäärät vaihtelevat jonkin verran vuosittain, lämpötiloista ja kosteudesta riippuen.
3.2.3

Linnustoselvitykset

Selvitysalueen pesimälinnustoa selvitettiin kahden kerran kartoituslaskennalla 10.5 ja 7.6.2016.
Laskennat toteutettiin kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) soveltaen kulkemalla selvitysalue kummallakin kerralla läpi siten, että mikään osa selvitysalueesta ei jäänyt yli 50
metrin päähän kuljettavasta reitistä. Selvitysalueen linnustoa havainnoitiin aamun sarastaessa
klo 4-10 aikaan, jolloin niiden lauluaktiivisuus on korkeimmillaan. Sää oli molemmilla kartoituskerroilla hyvä. Reviiriksi tulkittiin varpuslinnuilla mm. laulava koiras, varoitteleva tai ruokaa kantava koiras tai naaras, reviirikahakka sekä nähty pesä tai poikue. Havaintojen kirjaamisessa kiinnitettiin erityishuomiota huomionarvoisiin lajeihin (valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset
lajit, direktiivilajit, rauhoitetut-, erityissuojellut- ja Suomen kansainväliset vastuulajit).
3.2.4

Viitasammakkoselvitykset

Viitasammakko (Rana arvalis) muistuttaa paljon sammakkoa (Rana temporaria), ollessaan kuitenkin täysikasvuista sammakkoa hiukan pienempi. Lajit voidaan erottaa toisistaan kuonon mallista ja sisimmän takavarpaan kyhmystä. Käytännössä varmin tapa erottaa lajit toisistaan on
tehdä kartoitus kutuaikana, koska viitasammakon pulputtava kutulaulu eroaa selvästi sammakon
kurnuttavasta laulusta. Ääntelystä havainnointi on myös ainoa luotettava keino saada jonkinlainen käsitys viitasammakoiden lukumäärästä alueella. Koska ääntelyyn perustuva lajinmääritys on
luotettava, ei ulkonäköön perustuvaa lajinmääritystä tarvita. Näin pystytään välttämään pyydystämisen aiheuttama häiriö kudun aikana.
Viitasammakot ovat herkkiä häiriöille, joten kutupaikkoja tulee lähestyä varovasti. Häiriintyneenä
ne lopettavat laulun ja saattavat olla piilossa veden alla useita minuutteja. Parhaimmillaan kutu
3
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on yöllä. Kartoitukset tehtiin auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana. Kohteet valokuvattiin ja
laulupaikat merkittiin ylös gps-laitteella. Samalla tehtiin arvio laulavien koiraiden lukumäärästä ja
arvioitiin elinympäristön soveltuvuutta viitasammakolle.
Alueelle tehtiin viitasammakkokartoitus 4.5 ja 10.5. Kartoituksen aikana kuljettiin rauhallisesti
rantoja pysähdellen kuulostelemaan koiraiden laulua. Kutuaikana kutupaikoilla on myös aina naaraita ja nuoria koiraita, jotka eivät laula. Kartoituksessa voidaankin siten vain arvioida koiraiden
lukumäärää. Ensimmäinen kartoituskerta tehtiin auringonlaskun ja nousun välisenä aikana 21-03
ja jälkimmäinen kartoituskerta linnustokartoituksen yhteydessä aikavälillä 4-10.
Alueelta ei ole tiedossa aiempia viitasammakkohavaintoja.
3.2.5

Lepakkoselvitykset
Aktiivikartoitus

Lepakkojen havainnointiin käytettiin tallentavaa ultraääni-ilmaisinta (Batbox Griffin), jolla pystytään havainnoimaan lepakkojen päästämät kaikuluotausäänet maastossa ja tarvittaessa tallentamaan ääniä myöhempää tarkistusta varten. Laitteella tallennetut äänet tarkistettiin toimistolla
Bat Scan 9-ohjelmistolla. Mahdollisuuksien mukaan lepakoita pyrittiin myös näkemään. Havainnoinnin tukena käytettiin voimakasta led-valaisinta. Havaintojen sijainnit merkittiin ylös gpslaitteella.
Tutkimuskäynnit tehtiin 25.5, 8.6, 5.7, 13.7 ja 27.7.2016 (aikavälillä 22.00-03.00). Selvityskerroilla laskettiin havaintojen lukumäärä ja pyrittiin tunnistamaan lepakot lajilleen jo maastossa.
Lepakkojen ääntä myös tallennettiin ja lajit tarkastettiin myöhemmin äänianalyysiohjelmalla.
Selvityskerroilla huomioitiin myös säätila sekä alueiden valaistus. Kaikilla kartoituskerroilla sää oli
pääosin selkeä ja kartoitukselle sopiva. 13.7. kartoituskerralla satoi kevyttä tihkua vajaan tunnin
ajan klo 00:00-01:00 välillä, mutta muutoin sää oli poutainen.

3.3

Kohteiden arvottaminen
Tunnetut ja maastossa löydetyt merkittävät kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Arvotuksessa käytetään kriteereinä kohteen edustavuutta, 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 puulajisuhteet.
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 merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet).
3.3.2

Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA –alueet), kohteet,
4
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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 valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.
3.3.3

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut 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 harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnonsuojelulailla rauhoitetut
kohteet kuten luonnonmuistomerkit.
Metsälaissa on lueteltu tärkeitä elinympäristöjä, jotka tulee metsän hakkuissa säästää ja huomioida metsänhoidossa. Metsälaki ei ohjaa maankäyttöä, joten metsälakikohteiden esiintyminen
selvitys/kaava-alueella ei suoraan aseta rajoituksia maankäytölle. Metsälakikohteet ovat kuitenkin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja monet niistä ovat uhanalaisten
lajien esiintymisen kannalta tärkeitä. Metsälakikohteiden säästäminen ja huomioiminen mahdollisuuksien mukaan on siksi kaava-alueen luontoarvojen huomioimisen ja kaava-alueen luonnon
monimuotoisuuden säilymisen kannalta suositeltavaa. Kaavoituksessa metsälakikohteet ovatkin
pääsääntöisesti huomioitu MY- merkinnällä.
Pienvesien varsien metsälakikohteet voivat lisäksi olla myös vesilain mukaisia kohteita tai luonnonsuojelulain mukaisia kohteita.
3.3.5

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät tai muuttuneet metsälakikohteet. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat kulttuuriluonnonkohteet. Näiden kohteiden huomioimiseen kaavoituksessa ei ole laillista velvoitetta, mutta kohteiden säästäminen ja huomioiminen asemakaavoituksessa esim. rakentamisen intensiteettiä,
puistojen sijoittelua ja viheralueita ja niiden hoitoa suunniteltaessa lisää rakennetun alueen biodiversiteettiä ja luontoarvoja. Alueet soveltuvat lähimetsiksi ja puistoiksi, jotka voivat toimia ns.
astinkivinä (”stepping stones”) monille eläinlajeille rakennetun alueen läpi.
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 uhanalaisuusarvointia (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 uhanalaisten lajien ja luontotyyppien yhteydessä, mutta niiden esiintymisalueet eivät kuulu automaattisesti maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
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Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä 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 osaalueeseen: Pohjois-Suomi vastaa pohjois-boreaalista kasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi
hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.
Metsätyyppien
uhanalaisuusluokitukset
vastaavat
pääpiirteissään
lajien
uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen suurimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai
suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä 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
Pyhäjärven Vihinlahden rantaan rajoittuva lehtomainen ja osaksi puistomainen rantametsä, jossa
ovat lehto-, kulttuuri- ja rantakasvit hyvin edustettuna. Alueella on runsaasti lahopuuta ja puusto on kerrostunutta. Alueella kulkee kevyenliikenteen väylä, jonka varsia on hoidettu koneellisesti
niittämällä. Alue kuuluu Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteeseen nro 42 Härmälän rantapuisto. Kohde on myös kuvattu Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003 oppaassa.
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Kuva 2. Alueen luontotyyppi on suurimmaksi osaksi lehtoa tai lehtomaista kangasta.

4.2

Kasvillisuus
Alueen kasvillisuus on rehevää ja monipuolista. Lajisto koostuu lehtokasvillisuudesta, kulttuurilajistosta ja viljelykasveista. Aivan itäosassa on kosteikko, jossa kasvaa runsaasti saniaisia, korpikaislaa, rantakanankaalta ja harmaaleppää. Lehtoisilla alueilla valtalajeina on metsäkurjenpolvi,
käekaali ja mesiangervo. Rantavyöhykkeellä kasvaa mm. eri mataroita, lehtovirmajuurta, koiranputkea, niittyleinikkiä ja terttualpea. Vihilahdessa kasvaa runsaasti ulpukkaa. Selvitysalueen eteläosassa on hiukan kuivempaa, jossa kasvaa muun muassa oravanmarjaa, kallioimarretta, pensaskanukkaa ja mustakonnanmarjaa. Haitallisista vieraskasvilajeista alueella esiintyy terttuseljaa
ja komealupiinia.
Selvitysalueelta löytyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit lähtöaineiston ja maastokartoituksen mukaan on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Maastossa ja lähtöaineiston perusteella havaitut selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset,
vaarantuneet ja silmälläpidettävät kasvilajit.

Laji

Uhanalaisuusluokka

Kynäjalava, Ulmus laevis

VU

Vuorijalava, Ulmus glabra

VU

Direktiivilaji

VU=vaarantunut
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Kuva 3. Rannassa kasvaa runsaasti lehtovirmajuurta ja itse lahti on täynnä ulpukkaa.

4.2.1

Merkittävimmät kasvilajit selvitysalueella

Kallioimarre (Polypodium vulgare) kasvaa koko maassa. Laji on yleinen tai erittäin yleinen Jyväskylän korkeudelle saakka, pohjoisempana se harvinaistuu. Kallioimarretta tavataan kallioilla,
metsäkivillä ja joskus puiden tyvilläkin. Laji on sopeutunut kestämään erittäin hyvin kuivuutta.
Pitkien poutakausien aikana ruskeaksi kuivuneet ja käpertyneet lehdet toipuvat usein ennalleen
saatuaan vettä. Lajia tavattiin koirapuiston takana sijaitsevan kallioalueen alla.
Vihilahdessa kasvaa uhanalaisia kynä- (Ulmus laevis) ja vuorijalavia (Ulmus glabra). Molemmat
lajit ovat rauhoitettuja ja niiden kasvupaikat on tunnettuja. Lajit ovat uhanalaisia (VU). Työmaan
tieltä joudutaan kaatamaan 4 yksittäistä kynäjalavaa. Suurin osa jalavista kuitenkin säästyy.

8

Vihilahden asemakaavan nro 8611 luontoselvitys

Kuva 4. Ote Vihilahden asemakaavan asemapiirroksesta, jossa näkyy kynäjalavien sijainti ja poistettettavat kynäjalavat. (WSP 1.7.2016, luonnos)

Lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia) on ehdottomasti ranta-alueella yksi selvitysalueen
valtalajeista. Laji leviää helposti laajoiksi kasvustoiksi ja leimaa vahvasti koko maisemaa. Alun
perin lehtovirmajuuri on kasvanut rannoilla, puronvarsipensaikoissa ja rantalehdoissa, mutta
ottanut empimättä omakseen myös ihmisen luomat kasvupaikat. Lehtovirmajuuri esiintyy koko
Suomessa, mutta on yleisimmillään rannikkomaakunnissa.
Mustakonnanmarjan (Actaea spicata) kaikki osat sisältävät myrkyllisiä yhdisteitä ja herkkähipiäisimmät voivat saada oireita jo pelkästä versojen koskettelusta. Laji kasvaa kuivissa lehdoissa,
etenkin varjoisilla rinteillä, kallionalusilla, jyrkänteiden juurilla ja purolaaksoissa. Lajia tavattiin
selvitysalueella koirapuiston takana olevan kallion läheltä.
Rantakanankaali (Barbarea stricta) on Suomen alkuperäiskasvillisuutta märillä kivi- ja sorapohjaisilla rannoilla eteläisimmiltä luodoilta pohjoisimpaan Lappiin Inarijärven rantakivikoille ja Tenojoen varsille saakka. Laji suosinee jonkin verran typekästä alustaa. Laji on heikko kilpailija, eikä
sitä tavata runsaana juuri missään. Lajia tavattiin selvitysalueella ranta-alueella aivan alueen
itäosassa melko runsaana kasvustona sekä kävelysillan rantakivikossa.
Punakoiso (Solanum dulcamara) on myös toinen myrkyllinen pensaskasvi, jota selvitysalueelta
tavattiin. Punakoison väriloisto huomattiin jo varhain, ja sitä on siirretty koristekasviksi aina napapiirille saakka. Luonnonvaraisena lajin levinneisyyden painopiste on Lounais-Suomen märissä
tervaleppäkorvissa, kosteissa pensaikoissa ja rannoilla.
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Pikkuvelholehti (Vircaea alpina) on lehtojen, lehtokorpien, puronvarsien ja lähteikköjen kasvi.
Velholehti kasvaa lähes koko Suomessa, yleisenä tosin vain paikoin etelässä. Lajia havaittiin selvitysalueella vain yhdeltä alueelta, lehdosta selvitysalueen eteläosasta. Koska laji on pieni ja
vaatimattoman näköinen, on mahdollista, että muita kasvupaikkoja on jäänyt kartoituksessa
huomaamatta.
Pensaskanukka (Cornus alba) on puuvartinen, koristekasvina yleinen kaunukkalaji. Lajia tavattiin asutuksen läheltä ja on todennäköisesti levinnyt selvitysalueelle istutuksista.

Kuva 5. Varjoliljaa selvitysalueen ja asutuksen välissä.

Alueella tavattiin varjoliljaa (Lilium martagon), joka on puutarhakarkulainen. Lajia kasvaa lehdon laitamilla lähellä asuinkerrostaloja.
4.3

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit.

Luontotyyppi
Tuore lehto
Kynäjalavalehto

Uhanalaisuusluokitus
VU
CR

Lehtomainen kangas

NT

CR=Äärimmäisen uhanalainen, EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä

10

Vihilahden asemakaavan nro 8611 luontoselvitys

4.4

Johtopäätökset
Vihilahden alue on monipuolista, rehevää ja kerrostunutta lehtomaista rantametsää ja puistomaista aluetta, jossa merkittävimpinä kasvilajeina esiintyy vaarantunutta kynä- ja vuorijalavaa.
Alueella on runsaasti lahopuuta. Alue on osa arvokasta kasvillisuusaluetta ja Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohdetta Härmälän rantapuistoa. Alueelta joudutaan poistamaan 4 kynäjalavaa
työmaatien vuoksi. Myös muuta puustoa joudutaan kaatamaan ja osa kasvillisuudesta jää rakenteiden alle.
Suurimmat kynä- ja vuorijalavaryhmät jäävät toimintojen ulkopuolelle. Kynä- ja vuorijalavat
tulee aidata ja niiden juuret suojata rakennustöiden aikana eikä niiden alueelle saa varastoida
rakentamisen aikana mitään tai rakentaa tietä. Aidan etäisyys kynäjalavista tulee olla 10 metriä.
Kasvillisuuskartoituksessa ei todettu kynä- ja vuorijalavien lisäksi muita uhanalaisia tai silmällä
pidettäviä kasvilajeja.
Kaavasta tai alueella tehtävän purkuputken, tunnelin ajoaukon, pystykuilujen maapäällisten osien
ja työmaateiden rakentamisen rakentamisesta ei aiheudu haittaa arvokkaalle kasvilajistolle.

5.

LIITO-ORAVA

5.1

Liito-oravan suojeluperusteet
Liito-orava (Pteromys volans, NT) on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä, vuoden
2015, uhanalaisuusluokituksessa silmällä pidettäväksi lajiksi. Liito-oravat kuuluvat EU:n luontodirektiivin 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 luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin
kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

5.2

Lähimmät elinympäristöt
Lähin tunnettu liito-oravan elinympäristö vuodelta 2004 sijaitsee kävelysillan länsipuolella (liite
3). Elinympäristö tarkistettiin vuoden 2016 selvityksen yhteydessä, mutta havaintoja liitooravasta ei tehty.

5.3

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet
Hatanpään valtatien länsipuolella puusto on nuorempaa ja avoimempaa. Alueella kulkee kevyenliikenteen verkosto sekä muita epävirallisempia polkuja. Alue on osittain hyvinkin puistomaista ja
hoidettua. Alue on lehtoa, jossa on jonkin verran myös lahopuuta. Alueella on järeitä kuusia ja
suurin osa kaava-alueesta on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Alueelta löydettiin myös
muutama risupesä, mutta jätöshavaintoja liito-oravasta ei tehty. Kaava-alueelta ei myöskään ole
aiempia havaintoja. Soveltuva alue on esitetty liitteessä 3.

5.4

Kulkureitit
Hatanpään valtatie luo liito-oraville kulkuesteen alueen itäpuolella. Kulkureitti Vihilahden pohjoispuolelle kohti Arboretumia on mahdollinen, mutta heikko. Puistoalue jatkuu länteen päin mentäessä ja puusto on myös liito-oravalle soveltuvaa. Kulkureitti kohti etelään selvitysalueelta on
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mahdollinen puurivistöä pitkin Hatanpään koulun ja asutuksen välissä, mutta laadultaan heikko.
Todennäköiset kulkureitit on esitetty liitteessä 3.
5.5

Johtopäätökset
Alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2016. Alue on
liito-oravalle hyvin soveltuvaa. Todennäköisin kulkureitti kulkee länteen päin rantapuistoa pitkin
kohti Härmälän leirintäaluetta, josta vuonna 2016 löytyi haljenneesta tammesta liito-oravan
elinympäristö. Purkuputken, tunnelin ajoaukon, pystykuilujen maapäällisten osien ja työmaateiden rakentamisen seurauksena alueelta joudutaan poistamaan jonkin verran puustoa. Koska
toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin pienelle alueelle ja suurin osa alueesta jää edelleen puustoiseksi, eikä alueella havaittu liito-oravan lisääntymis- tai levähdysaluetta, voidaan arvioida, ettei
kaavalla ole todennäköisesti vaikutusta liito-oravaan.

6.

LINNUSTO
Euroopan Unionin lintudirektiivi (79/409/ETY) koskee kaikkien luonnonvaraisina elävien lintujen,
niiden munien ja pesien sekä niiden elinympäristöjen suojelua. Direktiivin I-liitteessä lueteltujen
lajien (EU D1) suojeluun halutaan yhteisön alueella kiinnittää erityistä huomiota. Lintudirektiivin
I-liitteessä mainittujen lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien
eloonjääminen ja lisääntyminen niiden levinneisyysalueella. Direktiivin toteuttamiseksi suomeen
on perustettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvia erityisiä suojelualueita (SPA).
Suomella on myös kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Suomen vastuulajit ovat lajeja, jotka ovat kotoperäisiä Suomelle tai Pohjois-Euroopalle. Lisäksi Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on laaja, mutta ne ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa on Suomessa. Vastuulajeja valittaessa pidettiin ohjearvona, että Suomessa on vähintään 15-20 prosenttia
Euroopan kannasta. Suomessa esiintyvistä linnuista vastuulajeja on yhteensä 38.

6.1

Vuoden 2016 linnustokartoitus

6.1.1

Pesimälinnuston yleiskuvaus

Vihilahden asemakaava-alue muodostuu linnuston kannalta eteläosan arvokkaasta, vanhasta,
paikoin lahopuustoisesta puustosta sekä suojaisasta, rehevästä lahden poukamasta. Etelärannalla
Vihilahden asemakaava-alue on lähes kokonaan lehtoa, jossa suurien lehtipuiden lisäksi myös
järeitä kuusia sekä jonkin verran pääasiassa pieniläpimittaista pysty- ja maalahopuuta. Järeän
puuston lisäksi ranta-alue ja sen pensaikko muodostavan monipuolisia elinympäristöjä erilaisille
linnuille. Lehtipuuvaltaisessa metsikössä pesii lehdoille tyypillistä lajistoa; rastaita ja kerttuja.
Havaittuja lajeja olivat musta-, räkätti ja punakylkirastas (Turdus merula, T. pilaris, T. iliacus)
sekä mustapää- ja lehtokerttu (Sylvia atricapilla, S. borin). Varttuneet puut ja lahopuusto on
tärkeää alueella pesivistä lajeista muun muassa käpytikalle (Dendrocopos major) ja puukiipijälle
(Certhia familiaris). Lahden poukama tarjoaa elinympäristöjä erilaisille vesilinnuille, kuten kalatiiralle (Sterna hirundo), kala- ja naurulokille (Larus canus, L. ridibundus) sekä sinisorsille (Anas
platyrhynchos). Alueella havaittu lajisto on jokseenkin monipuolista näistä runsaista elinympäristötyypeistä johtuen.
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Taulukko 3. Selvitysalueella linnustokartoituksessa havaitut direktiivilajit, uhanalaiset lajit ja Suomen
kansainväliset vastuulajit.

Laji

Kalatiira, Sterna hirundo
Naurulokki, Larus ridibundus
Varpunen, Passer domesticus
Viherpeippo, Carduelis chloris

Direktiivilaji

Uhanalaisuusluokka

x

Suomen
vastuulaji
(EVA)
x

VU
VU
VU

Liitteessä 4 on esitetty kaikki selvitysalueella linnustokartoituksessa havaitut lajit.

Kuva 6. Kalatiira istuskelemassa kävelysillan läheisellä kivikolla 22.6.2016.

6.1.2

Linnustollisesti arvokkaat alueet

Vesialueista linnustollisesti arvokkaimmat alueen osat ovat kevyen liikenteen sillan itäpuoli, jossa
pesii joitakin naurulokkipareja. Umpeenkasvun myötä naurulokkien määrä voi kasvaa. Lokkiyhdyskunnat ovat tärkeitä pesimäympäristöjä myös muille lintulajeille, sillä lokkiyhdyskunnat suojelevat aluetta ja näin ollen muutkin lajit menestyvät niiden suojissa.
Eteläranta on puolestaan tärkeää erityisesti tikoille sekä erilaisille pikkulinnuille. Alueella havaittiin pesivänä tänä vuonna ainoastaan käpytikka mutta alueen puusto soveltuu ruokailualueeksi
muillekin tikkalajeille, kuten pohjan- ja pikkutikalle (Picoides tridactylus, Dendrocopos minor).
Liitteessä 5 on esitetty linnustollisesti arvokkaimmat alueet sekä huomionarvoiset lajit.
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6.2

Johtopäätökset
Alueella havaittu lintulajisto on monipuolista runsaista elinympäristötyypeistä johtuen. Linnuston
huomioimiseksi on suositeltavaa että alueen puusto säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena
erityisesti suuret puuyksilöt ja lahopuut säilyttäen. Lehtomaiselle elinympäristölle on tyypillistä
myös pensaikkoisuus, joten harvennuksia ja pensaikon raivaamista tulee välttää. Vihilahden ranta-alueen osalta linnuston nykytilan säilyttämiseksi tulee välttää ruoppauksia, jolloin lahti säilyisi
nykyisellään rehevänä ja matalana.
Puuston poisto ja ruoppaustoimenpiteet on syytä tehdä linnuston pesimäajan ulkopuolella, puuston poisto loka-tammikuun välisenä aikana ja ruoppaus elo-maaliskuun välisenä aikana. Jos
ruoppaus tapahtuu koko lahden alueella, tulee se vaikuttamaan naurulokin pesimämahdollisuuksiin alueella. Naurulokin elinmahdollisuuksien huomioimiseksi osa lahdesta voidaan jättää ruoppaamatta, jolloin nykyisen kokoinen pieni pesimäyhdyskunta voi säilyä alueella.

7.

VIITASAMMAKOT

7.1

Viitasammakon suojeluperusteet
Kaikki maamme sammakkolajit ovat rauhoitettuja, eikä niitä saa pyydystää tai tappaa. Viitasammakko on lisäksi Luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama EU:n luontodirektiivin liitteen IV
laji. Tämä tarkoittaa että lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen
on kielletty. Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa eikä se ole Suomessa uhanalainen. Viitasammakko vaatii kosteampaa ympäristöä kuin sammakko. Lajia tapaa varmimmin
kosteilla niityillä, viidoilla, kedoilla, metsissä, soilla ja puutarhoissa. Tyypillisiä lisääntymispaikkoja ovat umpeenkasvaneet merenlahdet ja rehevät järvet, joskus myös ojat. Viitasammakko on
paikkauskollinen laji eikä lähde kauas kutuvetensä lähistöstä.

7.2

Viitasammakkoselvityksen tulokset
Kartoitusyönä 4.5 sää oli lämmin, 19 astetta ja tyyntä. Kartoitusajankohtana kutu oli Pirkanmaalla parhaimmillaan, joten kartoitukseen ei liity epävarmuutta. Myös 10.5. sää oli hyvä ja kartoitukseen soveltuva.
Kummallakaan kartoituskerralla ei havaittu laulavia koiraita. Vihilahdessa vesi virtaa melko paljon, mikä ei ole viitasammakolle optimaalisin elinympäristö. Viitasammakko voisi kuitenkin teoriassa esiintyä Vihilahden ranta-alueella. Alueella ei havaittu viitasammakon kutua.

7.3

Johtopäätökset
Alueella ei tavattu viitasammakoita eikä alueelta ole myöskään aiempia havaintoja. Kaavasta tai
alueella tehtävän purkuputken, tunnelin ajoaukon, pystykuilujen maapäällisten osien ja työmaateiden rakentamisen rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan viitasammakolle haittaa.

8.

LEPAKOT

8.1

Lepakoiden suojeluperusteet
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat rauhoitettuja. Kaikki lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja ja ovat siten tiukassa suojelussa EU:n alueella. Tämän lisäksi Suomi on
sitoutunut Euroopan lepakkojen suojeluohjelmaan (EUROBATS). EUROBATS velvoittaa suojelemaan lepakkoja entistä tarkemmin. Kuten aikaisemminkin lepakoiden pyydystäminen ja tappaminen on kiellettyä. Koska lepakot ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, niiden elinalueiden
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(saalistusalueet, päiväpiilot, talvehtimispaikat) heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä.
Suomessa on havaittu 13 lajia, joista yleisimpiä ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa (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. liitooravaselvitys) maastokäyntien perusteella. Lepakoiden säilymisen suunnittelualueella kannalta on
tärkeintä löytää niille merkittävät elinympäristöt, kuten ruokailupaikat ja lepopaikat sekä kulkuyhteydet em. kohteiden välillä.
Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet.
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 saalistusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuva voimakas häirintä voi olla paikalliselle populaatiolle kohtalokasta.
8.2

Tutkimusalueella mahdollisesti esiintyvät lepakkolajit
Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), on Suomen lepakoista yleisin ja laajalle levinnein. Pohjanlepakko 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 varsilla, jopa kaupunkimaisemassa katulampun valossa. Päiväpiilokseen se suosii erityisesti rakennuksia. Se talvehtii usein yksin tai muutaman lajitoverin kanssa varsin viileissä oloissa kellarissa
tai muussa sopivassa paikassa.
Viiksisiippoja on mahdotonta toisistaan detektorin ja näköhavainnon avulla. Isoviiksisiipan
(Myotis brandtii) ja viiksisiipan (Myotis mystacinus), pystyy erottamaan vain anatomisten rakenteiden perusteella. Lepakkojen käsittelyyn tarvitaan erityislupa, joten tässä tutkimuksessa lajit on
laskettu samaan ja jatkossa puhutaan lajiparista viiksisiippoina. Viiksisiippalajit saalistavat mieluiten metsäisissä maisemissa. Ne pystyttelevät poissa aukeilta alueilta ja karttavat valoisia alueita. Viiksisiippojen päiväpiilo voi löytyä ullakolta ja talviasumus luolasta.
Vesisiippa (Myotis daubentonii) saalistaa pääasiassa surviaissääksiä veden pinnasta, mutta voi
saalistaa myös lehti- ja sekametsien aukoissa. Vesisiippojen mieluisinta elinympäristöä ovat metsät, joissa on pienipiirteisiä vesistöjä ja kosteikoita. Välttävät valoisia alueita, koska voivat joutua
petojen saaliiksi. Öiden pimentyessä saalistavat myös pimeiden rantojen lisäksi avoimilla alueilla
veden pinnalla. Vesisiippa saalistaa pääasiassa surviaissääksiä veden pinnasta, mutta voi saalistaa myös lehti- ja sekametsien aukoissa. Voimakas tuuli häiritsee saalistamista veden pinnalta.
Talvipiiloina ovat usein kosteat luolat, joissa se talvehtii lajitoveriensa kanssa.
Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii, VU) saalistaa monenlaisissa ympäristöissä: metsissä, puistoissa, pihoissa ja myös vesien lähistöllä. Euroopassa päiväpiilot ovat puiden koloissa, rakennuksissa tai kallio-onkaloissa, sekä joskus myös lepakkopöntöissä. Suomesta tunnetaan toistaiseksi
vain kaksi pikkulepakon piilopaikkaa, jotka molemmat olivat rakennuksissa. Laji on Suomessa
harvalukuinen, mutta mahdollisesti säännöllisesti lisääntyvä. Eniten havaintoja lajista on kertynyt
15
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rannikkoalueelta Etelä-Suomessa. Talvehtivia pikkulepakoita ei ole Suomesta löytynyt ja lajin
tiedetään muuttavan eteläisempään Eurooppaan, jopa 2000 kilometrin matkoja. Toistaiseksi vähäisten havaintojen perusteella lajiin kohdistuvia uhkatekijöitä on vaikea arvioida. Pikkulepakkoa
tavattiin vuonna 2015 Eteläpuiston alueella ja laji voi esiintyä satunnaisesti myös kaava-alueella.
Siippalajit (viiksi-, isoviiksi, vesi- sekä ripsisiippa) ovat tietyissä olosuhteissa mahdottomia erottaa toisistaan. Epäselvissä tapauksissa tässä työssä puhutaan silloin siipoista. Aina lepakkoa ei
ehdi tunnistamaan ohilennon tai kartoitusolosuhteiden vuoksi lajilleen. Tunnistamattomaksi jääneen havainnon kohdalla puhutaan tässä raportissa lepakkolajista.
8.3

Aiemmat selvitykset
Tampereen kantakaupungin lepakkoselvityksessä (Siivonen 2002). Osa alueesta on merkitty ”hot
spot”- alueeksi. Alueella tavattiin tällöin pohjanlepakoita ja vesisiippoja. Lepakkoalue ulottuu 50
metriä rannasta järvelle.

8.4

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 potentiaaliset lisääntymispaikat ja siirtymäreittien päissä olevat saalistusalueet
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

8.5

Lepakkokartoituksen tulokset

8.5.1

Lajihavainnot tutkimusalueella

Taulukossa 2 on esitetty aktiiviseurannassa tavattujen lajien yksilömäärät. Havaintojen määrä ei
kerro suoraan yksilömäärästä, sillä sama yksilö on voitu todeta useammin. Tunnistamattomaksi
jäi sellaiset ohilennot, joita ei ehditty äänittää tai varmaa tunnistusta tehdä maastossa.
Viitasammakkokartoituksen yhteydessä havaittiin yhdestä kahteen pohjanlepakkoa saalistamassa
ja lentämässä pitkin ranta-aluetta kävelysillan länsipuolella. Mukana ei ollut detektoria, vaan
havainto ja tunnistus tehtiin näköhavainnon perusteella.
Alueella nähtiin ja kuultiin samanaikaisesti useampi lepakko. Koirapuiston lähettyvillä saalisti
useampi pohjanlepakko samanaikaisesti ja Vihilahden pohjoisrannalla nähtiin sekä kuultiin kaksi
vesisiippaa ja pohjanlepakko samanaikaisesti. Osa havainnoista tehtiin selvitysalueen ulkopuolel16
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la. Taulukossa 4 on esitetty lepakkohavainnot kartoituskerroilla ja liitteessä 6 havainnot ja arvokkaat alueet.
Taulukko 4. Lepakkohavainnot aktiivikartoituskerroilla. Lepakkohavainnot eivät kerro suoraan yksilömääristä. Osa havainnoista tehtiin kaava-alueen ulkopuolella.

Kartoituspäivämäärä

Lämpötila,
o
C

Selkeys

Pohjanlepakko

4.5.2016*

20

4

30.5.2016

21

29.6.2016

19

12.7.2016

18

27.7.2016

17

pilvetön,
tyyni
selkeä,
tyyni
puolipilvinen,
pieni
tuuli
pilvistä,
tyyntä
tyyntä

Vesisiippa

Siippalaji

Lepakkolaji

Yhteensä

4

15

1

5

16

5

15

7

16

5

2

1

25

21

* Viitasammakkokartoituksen yhteydessä tehty näköhavainto.

8.5.2

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 kartoitusaika öiden pidentyessä, mutta mikäli alueella on poikasia, myös samanaikaisia havaintoja
tulee useampia.
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei havaintojen perusteella arvioida olevan lisääntymiskoloniaa. Mahdollinen päiväpiilo sijaitsee jossain koirapuiston lähettyvillä, koska usealla kartoituskerralla pohjanlepakoita havaittiin parveilemassa kevyenliikenteenväylän yllä ja lentävän
siitä koirapuiston taakse parveilemaan. Varsinkin viimeisellä kartoituskerralla havaittiin alue hyvin aktiiviseksi, jolloin useita pohjanlepakoita parveili koirapuiston yllä. Alue on yöaikaan hyvin
valaistu, mutta se ei haittaa pohjanlepakkoa.
8.5.3

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.
Alueella tärkeäksi ruokailualueeksi koirapuiston alueen lisäksi osoittautui loppukesästä Vihilahden
pohjoisranta, jossa saalisti useampi vesisiippa sekä pohjanlepakoita.
8.5.4

Muut lepakoiden käyttämät alueet (Luokka III)

Lepakot käyttävät kulkemiseen Vihilahden länsireunaa. Kaava-alueen ulkopuolella pohjoispuolen
poukamassa havaittiin yksittäinen pohjanlepakko saalistamassa. Tämä alue sisältyy vuoden 2002
selvityksessä merkittyyn arvokkaaseen lepakkoalueeseen. Lahden ylittävän sillan luona havaittiin
sekä vesisiippoja että pohjanlepakoita, pääosin ohikulkumatkalla.
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8.6

Johtopäätökset
Alueella on melko tiheä lepakkokanta. Alueella tavattiin sekä pohjanlepakoita että vesisiippoja.
Alueella ei todennäköisesti ole lisääntymiskoloniaa, mutta mahdollinen päiväpiilo sijaitsee koirapuiston lähettyvillä, jossa havaittiin hyvin aktiivista parveilua ja saalistamista jokaisella kartoituskerralla. Vesisiipat tulevat alueelle rumpua pitkin idästä. Myös osa pohjanlepakoista tulee alueelle
alueen ulkopuolelta sekä lännestä että Arboretumin alueelta pohjoisesta.
Koirapuiston ympäristöstä joudutaan työmaajärjestelyiden vuoksi kaatamaan puustoa (kuva 7).
Alueella saalistavat pohjanlepakot ja alue on nykyisellään jo melko avoin ja valaistu. Lepakot
eivät todennäköisesti häiriinny, jos saalistusalueelta joudutaan kaatamaan puustoa, koska alueelle jää kuitenkin runsaasti suojaavaa puustoa ja lajina pohjanlepakot suosivat saalistuksessa aukkopaikkoja. Suurimmat kuuset tulisi kuitenkin säästää mahdollisuuksien mukaan lepakoiden suosimalla alueella ja luokan I alueelta ei saisi poistaa puita. Kartoituksessa ei pystytty suoraan
todentamaan missä puussa päiväpiilo on, mutta luokaan I on rajattu alue, jossa päiväpiilo todennäköisesti sijaitsee. Työmaa-aikainen kevyenliikenteen väylä tulisi toteuttaa toista kautta, jotta
koirapuiston ympäristössä säilyisi mahdollisimman paljon suojaavaa puustoa eikä mahdollisia
isoja kuusia koirapuiston laidalta jouduttaisi kaatamaan. Puuston poistot olisi hyvä toteuttaa
ajankohtana, jolloin lepakot eivät ole aktiivisia (loka-maaliskuun aikana).
Siippalajit suosivat pimeämpää ja puustoisempaa ympäristöä verrattuna pohjanlepakoihin. Vesisiippojen kannalta Vihilahden pohjoisranta on merkittävä saalistusalue. Vihilahden työmaajärjestelyt tai alueelle tulevat toiminnot eivät vaikuta alueen vesisiippoihin.

Kuva 7. Koirapuiston ympäristön lepakkoalue ja työmaajärjestelyt, asemakaavan luonnos, pela/jk/ppreittiluonnoksia, asemapiirros ja siirto- ja purkulinjat.
18
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9.

LUONNONARVOILTAAN MERKITTÄVIMMÄT KOHTEET
Luontokohteiden rajaukset perustuvat tämän asemakaavan luontoselvityksen yhteydessä tehtyihin maastokäynteihin ja aikaisempiin selvityksiin, joihin kuvauksissa on lähdeviitteet.

9.1

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet
Kaava-alueella ei ole kansainvälisesti arvokkaita kohteita.

9.2

Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet.
9.2.1

Uhanalaisten lajien esiintymisalueet

1. Rantaperkiö, Härmälän rantapuisto
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Perustelut: Vaarantuneen lajin elinympäristö

Kuva 8. Härmälän rantapuiston (vihreä alue) sijoittuminen kaava-alueelle (sininen katkoviiva).

Pyhäjärven Vihinlahden rantaan rajoittuva lehtomainen ja osaksi puistomainen rantametsä, jossa
ovat lehto- kulttuuri- ja rantakasvit hyvin edustettuna. Rajaus on esitetty Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa ja se jatkuu kaava-alueen ulkopuolelle. Alueen suojeltavaa lajistoa on kynäjalava (VU,RT) ja liito-orava (NT, dir Iva). Luonnonsuojeluohjelman tavoitteena on suojella rantalehtoa ja säilyttää sen luonnon mukaisuus. Vanhan huvila-asutuksen jäänteitä vaalitaan kulttuu-

19

Vihilahden asemakaavan nro 8611 luontoselvitys

rimuistomerkkinä estämällä metsiä pensoittumasta. Suurin osa alueesta jää kaava-alueen ulkopuolelle.
2.Kynäjalavien esiintymisalue
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Perustelut: Vaarantuneen lajin elinympäristö
Kynäjalavien sijainti on esitetty liitteessä 1.
9.2.2

Valtakunnallisesti merkittävät arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.

Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä perinnemaisemia tai kulttuurimaisemia.
9.2.3

Erityisesti suojeltujen lajien esiintymispaikat

Lepakoiden esiintymisalueet kuuluvat tähän ryhmään. Alueella luokiteltiin olevan yksi luokan I
alue (koirapuiston ympäristö), yksi luokkan II alue (Vihilahden pohjoisranta) ja yksi luokan III
alue (Vihilahden länsiranta ja pohjoisosan poukama). Alueet on esitetty tarkemmin kappaleessa
8.5
9.3

Maakunnallisesti merkittävät luontokohteet
9.3.1

Maakuntakaavan suojelualueet

Alueella ei ole maakuntakaavan suojelualueita.
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9.3.2

MAALI-alueet

MAALI-alueilla tarkoitetaan maakunnallisesti arvokkaita linnustoalueita. MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus
kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. Alueella ei
ole MAALI-alueita. Lähin MAALI-alue sijaitsee Viinikanlahdessa (kuva 9).

Kuva 9. Viinikanlahden MAALI-alue (vihreä rasteri). Punaisella ympyrällä esitetty suurin piirtein kaavaalue. © Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 2014.

9.3.3

Alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymisalueet

Kynä- ja vuorijalavat ovat myös alueellisesti uhanalaisia. Ne on käsitelty jo kohdassa 9.2.1.
9.4

Paikallisesti arvokkaat kohteet
9.4.1

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut kohteet

Alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita.
9.4.2

Mahdolliset vesilain 11 § mukaiset pienvedet
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Alueella ei ole mahdollisia vesilain 11 § mukaisia pienvesiä.
9.4.3

Mahdolliset metsälain 10 § mukaiset elinympäristöt

Alueella ei ole mahdollisia metsälain mukaisia elinympäristöjä.

9.5

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
Koko Vihilahden aluetta voidaan pitää jossain määrin luonnonsuojelullisesti arvokkaana kohteena.
Alueella on runsaasti lahopuuta, puusto ja pensaskerros on kerrostunutta ja alue on luontotyypiltään lehtomainen kangas. Alue on ollut aikoinaan huvilakäytössä, joiden jäännöksiä on nähtävissä maastossa. Lajistossa on myös puutarha- ja kulttuurilajistoa.

10. EKOLOGISET KÄYTÄVÄT
Ekologiset käytävät tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. Ekologiset yhteydet mahdollistavat 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 leveydeksi taajamassa
300 metriä. Usein kuitenkin tätä ei ole mahdollista toteuttaa. Metsäkaistaleet eivät saisi olla liian
kapeita, koska silloin puut ovat vaarassa kaatua esim. myrskyn seurauksena. Liito-oravien kannalta kapeakin puustoinen yhteys on kuitenkin parempi kuin kokonaan katkennut yhteys, koska
laji on kömpelö maassa eikä kulje mielellään pitkä matkoja maata pitkin.
Maakuntakaavassa alueen läpi kulkee viheryhteystarve. Alue on osa Tampereen kaupungin keskuspuistoverkostoa ja tärkeä ulkoilu- ja virkistysalue. Yhteys Vihiojasta Vihilahteen kulkee rummun alitse kaava-alueen itäpuolelta. Alue toimii Tampereen ydinkaupunkiseudun ydinalueiden
yhdistämisessä toisiinsa (kuva 10).
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Kuva 10. Tampereen ydinkaupunkiseudun nykytilanteen ekologinen verkosto, ml. maakunnalliset ekologisen verkoston osat © Pirkanmaan liitto 2014. Musta nuoli osoittaa Vihilahden alueen.

Kaava-alue jää pääosin puustoiseksi alueeksi eikä kaavan ratkaisut tai alueelle suunnitellut toiminnot vaaranna alueen läpi kulkevaa ekologista käytävää.

11. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Vihilahden alue on monipuolista, rehevää ja kerrostunutta lehtomaista rantametsää ja puistomaista aluetta, jossa merkittävimpinä kasvilajeina esiintyy vaarantunutta kynä- ja vuorijalavaa.
Vihilahti on matala ja rehevä lahti, joka on linnustollisesti arvokas. EU:n luontodirektiivin liitteen
IV lajeista alueella esiintyy lepakoita ja alueen lepakkokanta onkin melko tiheä. Lepakoiden kannalta arvokkaimpia alueita on koirapuiston ympäristö sekä Vihilahden pohjoispuoli, jossa lepakot
lentävät tien alitse Vihiojaa pitkin. Alue on myös liito-oraville soveltuvaa, mutta alueella ei tehty
liito-oravahavaintoja. Alueella ei havaittu viitasammakoita.
Kaavasta tai alueelle suunniteltujen toimintojen rakentamisesta ei aiheudu pysyvää haittaa lepakoille, liito-oraville tai kasvilajistolle. Koirapuiston ympäristöstä joudutaan työmaajärjestelyiden
vuoksi poistamaan puustoa. Puita ei saisi kuitenkaan kaataa luokkaan I rajatulta alueelta, koska
varmaa päiväpiilon sijaintia ei pystytty kohdentamaan yhteen tiettyyn puuhun. Päiväpiilon kannalta, myös suojaisan puuston säilyttäminen on oleellista. Työmaatien vuoksi muutama kynäjalava joudutaan poistamaan, mutta suurimmat kynä- ja vuorijalavaryhmät jäävät toimintojen ulkopuolelle. Kynä- ja vuorijalavat tulee aidata ja niiden juuret suojata rakennustöiden aikana eikä
niiden alueelle saa varastoida rakentamisen aikana mitään tai rakentaa tietä. Aidan etäisyys kynäjalavista tulee olla 10 metriä.
Linnuston huomioimiseksi on suositeltavaa että alueen puusto säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena erityisesti suuret puuyksilöt ja lahopuut säilyttäen. Koirapuiston ympäristön suurilla
kuusilla on merkitystä lepakoiden kannalta siten myös linnuston pesäpuina. Lehtomaiselle
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elinympäristölle on tyypillistä myös pensaikkoisuus, joten harvennuksia ja pensaikon raivaamista
tulee välttää. Puuston poisto ja ruoppaustoimenpiteet on syytä tehdä linnuston pesimäajan ulkopuolella, puuston poisto loka-tammikuun välisenä aikana ja ruoppaus elo-maaliskuun välisenä
aikana. Myös tällöin vaikutukset lepakoihin pystytään minimoimaan. Jos ruoppaus tapahtuu koko
lahden alueella, tulee se vaikuttamaan naurulokin pesimämahdollisuuksiin alueella. Naurulokin
elinmahdollisuuksien huomioimiseksi osa lahdesta voidaan jättää ruoppaamatta, jolloin nykyisen
kokoinen pieni pesimäyhdyskunta voi säilyä alueella.
Lepakoiden kannalta on tärkeää säilyttää suojaavaa rantapuustoa ja pensaikkoa. Pohjanlepakot
saalistavat aukkopaikoilla ja alueella lamppujen valaisemilla alueilla, joten puuston poistolla ei ole
todennäköisesti vaikutusta pohjanlepakoiden saalistamiseen. Mikäli luokan I alueelta joudutaan
poistamaan puita, se voi vaikuttaa kuitenkin haitallisesti lepakoihin. Kevyenliikenteen väylä tulisi
toteuttaa pois koirapuiston ympäristöstä, jotta alueelta jouduttaisiin poistamaan mahdollisimman
vähän puustoa. Alueella ei kuitenkaan ole todennäköisesti lisääntymiskoloniaa, joten vaikutukset
lepakoihin jäävät joka tapauksessa vähäisiksi. Vesisiipat sen suosivat pohjanlepakkoa varjoisempaa elinympäristöä, mistä syystä niitä esiintyikin vain varjoisemmalla pohjoispuolella, joten
pohjoispuolen puuston ja pensaikon harventamista tulee välttää. Kaavan toteuttamisella ei ole
merkitystä vesisiipoille, koska rakennustoimenpiteet kohdistuvat etelärannalle. Lepakoiden kannalta merkittävät alueet tulee huomioida kaavassa merkinnöillä, jotta lepakoiden esiintyminen
alueella tulee huomioiduksi.
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Liite 1. Huomionarviset lajit selvitysalueella ja vanhan puuston alueet.

_
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Huomionarvoiset lajit
Kynä-/Vuorijalavat

Yli 80 vuotiasta puustoa

Arvokas kasvialue (Tre 2003)
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LIITE 2
Vihilahden asemakaavan nro 8611
luontoselvitys

Kasvillisuuskartoituksen lajilista
Tieteellinen nimi
Acer platanoides
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Alchemilla sp
Alnus glutinosa
Alnus incana
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium tomentosum
Aronia mitschurinii
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Barbarea stricta
Betula pendula
Betula pubescens
Calamagrostis arundinacea
Calla palustris
Caltha palustris
Campanula persicifolia
Chrysosplenium alternifolium
Circaea alpina
Cirsium arvense
Cirsium helenioides
Comarum palustre
Convallaria majalis
Cornus alba
Dactylis glomerata
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Equisetum sylvaticum
Festuca ovina
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galium boreale
Galium palustre
Galium spurium
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Geum urbanum
Gymnocarpium dryopteris
Hepatica nobilis
Hieracium Sylvatica
Hieracium umbellatum
Hypericum maculatum
Leucanthemum vulgare

1/2

Laji
vaahtera
mustakonnanmarja
vuohenputki
nurmirölli
nurmirölli
poimulehti
tervaleppä
harmaaleppä
karhunputki
koiranputki
seittitakiainen
marja-aronia
pujo
soreahiirenporras
rantakanankaali
rauduskoivu
hieskoivu
metsäkastikka
vehka
rentukka
kurjenkello
kevätlinnunsilmä
pikkuvelholehti
pelto-ohdake
huopaohdake
kurjenjalka
kielo
pensaskanukka
koiranheinä
kivikkoalvejuuri
maitohorsma
lehtohorsma
peltokorte
metsäkorte
lampaannata
nurminata
mesiangervo
ahomansikka
ahomatara
rantamatara
peltomatara
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
kyläkellukka
metsäimarre
sinivuokko
salokeltano
sarjakeltano
särmäkuisma
päivänkakkara

Tieteellinen nimi
Lilium martagon
Linaria vulgaris
Lupinus polyphyllus
Lysimachia thyrsiflora
Maianthemum bifolium
Matricaria discoidea
Melica nutans
Myosotis scorpioides
Nuphar lutea
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Phleum pratense
Picea abies
Plantago major
Poa pratensis
Polypodium vulgare
Populus tremula
Prunus padus
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Ranunculus acris
Ribes spicatum
Rosa majalis
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex longifolius
Salix caprea
Salix phylicifolia
Sambucus racemosa
Scirpus sylvaticus
Solanum dulcamara
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Taraxacum sp
Thlaspi caerulescens
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola canina
Viola riviniana

Laji
varjolilja
keltakannusruoho
lupiini
terttualpi
oravanmarja
pihasaunio
nuokkuhelmikkä
luhtalemmikki
ulpukka
käenkaali
sudenmarja
timotei
kuusi
piharatamo
niittynurmikka
kallioimarre
haapa
tuomi
sananjalka
tammi
niittyleinikki
punaherukka
metsäruusu
vadelma
niittysuolaheinä
hevonhierakka
raita
kiiltopaju
terttuselja
korpikaisla
punakoiso
kultapiisku
pihlaja
pihatähtimö
voikukka
kevättaskuruoho
puna-apila
valkoapila
leskenlehti
nokkonen
mustikka
lehtovirmajuuri
nurmitädyke
nurmitädyke
rohtotädyke
hiirenvirna
aitovirna
aho-orvokki
metsäorvokki

LIITE 2
Vihilahden asemakaavan nro 8611
luontoselvitys

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Tieteellinen nimi
Ulmus glabra
Ulmus laevis

2/2

Laji
vuorijalava VU
kynäjalava VU

Liite 3. Liito-oravalle soveltuva alue, aiemmat havainnot sekä mahdollinen kulkureitti
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LIITE 4
HAVAITUT LINTULAJIT
Laji

Tieteellinen
nimi

Sinisorsa
Tervepääsky
Kanadanhanhi
Viherpeippo
Vihervarpunen
Sepelkyyhky
Naakka
Käpytikka
Pajusirkku
Punarinta
Kirjosieppo
Peippo
Kalalokki
Naurulokki
Västäräkki
Sinitiainen
Talitiainen
Varpunen
Pajulintu
Harakka
Hömötiainen
Kalatiira
Mustapääkerttu
Lehtokerttu
Punakylkirastas
Mustarastas
Laulurastas
Räkättirastas

Anas platyrhynchos
Apus apus
Branta canadensis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Columba palumbus
Corvus monedula
Dendrocopos major
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Larus canus
Larus ridibundus
Motacilla alba
Parus caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Poecicle montanus
Sterna hirundo
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

Kuvaukset havaituista huomionarvoisista lajeista:
Viherpeippo (Carduelis chloris) VU 2015
Laji esiintyy kokko Euroopassa ja Suomessa koko maassa. Maamme eteläosissa kanta on runsas
mutta harvenee avan pohjoisinta lappia kohti. Se viihtyy monipuolisissa puustoisissa ja puoliavoimissa elinympäristöissä. Laji on runsastunut 40-luvulta lähtien, mutta tartuntatautikuolleisuuteen liittyvän riskin takia se on luokiteltu vaarantuneeksi viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa.
Varpunen (Passer domesticus) VU 2015
Varpunen on laajalle Euraasiasse levinnyt laji, joka esiintyy tulokaslajina myös muilla mantereilla.
Myös Suomessa laji on levinnyt koko maahan, ollen runsas lappia lukuun ottamatta. Viimeisimmän uhanalaisuusarvion mukaan varpusen kanta on taantunut huomattavasti erityisesti maaseudun elinympäristöjen vähetessä ja laji onkin näin ollen tässä arvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi.
Kalatiira (Sterna hirundo) DIR, EVA
Kalatiira pesii sisämaan järvillä sekä sisäsaaristossa. Se on levittäytynyt sisämaassa Etelä-Lappiin
saakka ja merialueilla se on yleinen pesimälintu kauttaaltaan. Kalatiira on ollut saariston runsain
tiiralaji, mutta sen kannat romahtivat viime vuosisadan lopulla. Kanta on sittemmin paikoittain
kasvanut ja paikoittain taantunut.

Naurulokki (Larus ridibundus) VU
Naurulokit ovat rehevien vesien asukkeja, jotka pesivät mieluiten kolonioissa. Yhdyskunnassa pesivä parimäärä on yleensä muutamia kymmeniä tai muutamia satoja, mutta suurimmissa yhdyskunnissa pesivä parimäärä voi olla jopa tuhansia. Varsinkin suuret naurulokkiyhdyskunnat ovat
paikkauskollisia. Naurulokki ulottaa ravinnonhankintamatkansa jopa 10–20 kilometrin päähän pe-

sältään ja siten paikalla havaittu parimäärä on aina pienempi, kuin todellinen parimäärä. Naurulokkikanta on koko Euroopan alueella taantunut ja siksi viimeisimmän arvion mukaan laji on
Suomessa silmälläpidettävä. Naurulokkikolonialla on merkittävä rooli alueen muun pesivän vesilinnuston pesimämenestykselle. Kiivaasti pedoilta vartioivassa naurulokkiyhdyskunnassa on turvallista pesiä ja tuottaa poikueita.

Liite 5. Linnustollisesti arvokkaat alueet ja huomionarvoiset lajit
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Liite 6. Lepakoiden kannalta arvokkaimmat alueet, havainnot ja lentoreitit
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Arvokas lepakkoalue (Siivonen 2002)
1 Päiväpiilo ja saalistusalue
2 Saalistusalue
3 Muu lepakoiden käyttämä alue
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