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1. Selvityksen taustoja
Oriveden kaupunki valitsi Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan laatimaan Oriveden
rantayleiskaavaa. Luontoselvitys Kotkansiipi toimi Ympäristönsuunnittelu Oy:n alikonsulttina
ja vastasi kaavan luontoselvityksistä. Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa tilasi
rantayleiskaavan luontoselvityksen 8.4.2009.

2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Oriveden rantayleiskaava-alueella on yli 1 000 km rantaviivaa, joten luontoselvitys tehtiin
yleiskaavatarkkuudella. Kaava-alueelta jätettiin tutkimatta vahvistettujen kaavojen
rantaosuudet, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat alueet. Myös tiiviisti
rakennetut rannat, joilla luontoarvojen esiintymisen todennäköisyys on pieni, jätettiin
tutkimusten ulkopuolelle. Ranta-alueiden lisäksi tutkittiin Oriveden kaupungin kartoille
rajaamat kyläalueet: Siitama, Naappila-Suomasema, Eräjärvi, Päilahti-Pitkäjärvi, Västilä,
Talviainen ja Längelmäen kk.

Oriveden kaupungin maankäyttöteknikko Seppo Tingvall antoi heti työn alettua käyttöömme
väärävärikuvat, joiden perusteella voitiin arvioida maastotutkimusten tarvetta. Kuvien
perusteella nuoria kasvatusmetsiä kasvavat alueet tutkittiin pikasilmäyksellä, hakkuut ja
taimikot jätettiin tutkimusten ulkopuolelle. Tarkempia tutkimuksia kohdennettiin karttojen ja
ilmakuvien perusteella varttuneisiin metsiin, ojittamattomille soille, kallioalueille sekä
uomaltaan luonnontilaisilta vaikuttaneille vedenjuoksu-uomille. Osa kohteista arvioitiin
kiikaroimalla niitä vastarannalta, jolloin saatiin selville tarkempien tutkimusten tarve. Liitooravaselvityksiä tehtiin väärävärikuvien perusteella varttuneemmissa sekametsissä. Käytäntö
osoittautui kevään 2009 kokemuksen perusteella toimivaksi, joten sitä jatkettiin myös keväällä
2010.

Nykyisessä rantasuunnittelukäytännössä pienet saaret ja pienet lammet pyritään jättämään
rakentamatta. Oriveden kaupungin voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan
muodostettaessa uusia rakennuspaikkoja saariin ja pienien vesistöjen rannoille, tulee niiden
pinta-alan olla vähintään 2 ha. Tästä syystä Oriveden rantayleiskaavan aloitusneuvottelussa
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18.5.2009 esitettiin näiden kohteiden jättämistä myös luontoselvityksen ulkopuolelle. Tämä
pienensi maastotöiden tarvetta merkittävästi.

Vuoden 2009 maastotyöt tehtiin 4.5.–21.8. ja niihin käytettiin 120 tuntia. Vuonna 2010
maastotöitä tehtiin 10.5.–18.8. ja niihin käytettiin 200 tuntia. Luontoselvityksen maastotöistä
ja raportoinnista vastasi luontokartoittaja (eat) Petri Parkko, metsätalousinsinööri Niina Rinne
avusti molempina keväinä maastotöissä. Luontokartoittaja Vesa Salonen teki kesällä 2009
luontoselvityksiä Eräjärven ympäristössä sekä Kuivasen, Eräpyhän ja Hietalahden rantaalueilla. Kesällä 2010 hän kartoitti Oriveden pohjoisimmat alueet eli Pitkäveden ympäristön.
Maastossa havainnoitiin uhanalaislajiston ja EU:n luontodirektiivissä mainittujen eliölajien
esiintymiä ja niiden esiintymismahdollisuutta, linnustollisesti tärkeitä alueita sekä arvokkaita
elinympäristöjä: luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain suojelemat kohteet sekä muut
arvokkaat elinympäristöt.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeilla on suuri maankäyttöä ohjaava merkitys, sillä
niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämien ja heikentäminen on
luonnonsuojelulailla kielletty. Tämä koskee erityisesti rantojen sekametsiä suosivaa liitooravaa Pteromys volans. Tutkituilta alueilta pyrittiin löytämään merkittävät lajin elinalueet.
Koska laji suosii varttuneita sekametsiä elinympäristöinään, tulivat tärkeimmät lajin elinalueet
suurella todennäköisyydellä kartoitetuiksi. Liito-oravalle sopivilla metsäalueilla tutkittiin
haapojen ja suurempien kuusten tyvet ulostepapanoiden löytämiseksi. Elinalueilta pyrittiin
löytämään lajin lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivat kolopuut, mutta risupesien
kartoittamiseen ei ollut aikaa.

Lepakkokuuntelu tehtiin 19.8.2010 klo 22.10–23.55 kuuntelemalla muiden maastotöiden
yhteydessä lepakkojen ruokailu- ja lisääntymispaikoilta vaikuttaneita kohteita detektorilla,
joka muuttaa lepakkojen kaikuluotausäänet korvin kuultaviksi. Lajin määritys perustuu
kaikuluotaustaajuuteen, joka vaihtelee eri lajeilla. Orivedellä kuulluista lepakoista vesisiippa
Myotis daubentoni ja pohjanlepakko Eptesicus nilssoni saatiin määritettyä lajilleen, mutta
viiksisiippa Myotis mystacinus ja isoviiksisiippa M. brandtii luotaavat samoilla taajuuksilla.
Kuuntelukohteet olivat seuraavat: Längelmäen kirkko ja Kirkonlahti lähiympäristöineen,
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Pääskylänjoki Myllykulman sillan ympäristössä, Västilänjoki, Uiherlanjoki ja Naappilan
Rajalahden pohjoispuoli.

Erittäin uhanalainen (EN) ja luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltu
tummaverkkoverkkoperhonen Melitaea diamina on Pirkanmaan vastuulaji, jonka
elinympäristölaikuista osa sijaitsee Oriveden rantayleiskaava-alueella.
Tummaverkkoperhosselvityksiä tehtiin 28.–29.6.2010 sellaisilla elinympäristölaikuilla, jotka
sijaitsevat rantayleiskaava-alueella, kaavaan liittyvillä kyläalueilla tai niiden tuntumassa:
Siitaman kyläalueella, Pukalan eteläpuolella, Viitapohjassa sekä Naappilan Rajalahden
tuntumassa. Selvitykset ajoitettiin aiempien vuosien raporttien perusteella lajin parhaaseen
lentoaikaan. Sää oli molempina tutkimuspäivinä perhosten lentoaktiivisuuden kannalta hyvä:
lämmintä, aurinkoista ja melko tyyntä. Lajille sopivat elinympäristölaikut kuljettiin jalkaisin
läpi mesikasveilla vierailevia perhosia havainnoiden.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentolajeja, täplälampikorentoa Leucorrhinia
pectoralis, lummelampikorentoa L. caudalis ja sirolampikorentoa L. albifrons kartoitettiin
rehevillä lahdilla ja virtavesikohteilla. Tutkimukset tehtiin aikuishavainnointina, jossa aikuisia
sudenkorentoja havainnoitiin kiikaroimalla niitä kanootista. Virtavesilajeja havainnoitiin
muuten rannoilta kiikaroimalla, mutta Uiherlanjoen tutkimukset tehtiin kanootista.
Tutkimukset tehtiin aurinkoisina ja lämpiminä päivinä, jolloin sudenkorennot olivat
aktiivisesti lennossa. Pajukannan ja Rönnin välisiä reheviä lahtia havainnoitiin 30.6.2010,
Naappilan Lietsaaren ympäristön reheväkasvuisia saarten välejä 13.7.2010. Suomaseman
rehevät lahdenpohjukat Naurissaaren eteläpuolella sekä Naappilan Rajalahti kartoitettiin
29.6.2010. Sudenkorentolajistoa kartoitettiin molempina kartoitusvuosina kesä–elokuussa
myös muiden tutkimusten yhteydessä.

Viherukonkorentoa Aeshna viridis (Dir IV, EN) kartoitettiin Tunkelonlahdella tiedossa olevan
esiintymispaikan läheisyydessä 21.8.2009. Vakituisella lisääntymispaikalla Tunkelon
Pitkäveden rehevällä lahdella havainnoitiin sudenkorentoja 18.8.2010. Laji lisääntyy
Suomessa vain sahalehteä Stratiotes aloides kasvavissa vesistöissä. Sahalehteä on kasvanut
myös Naurissaaren matalikolla (B4) (Laine 2004), jossa kartoitettiin sudenkorentoja
21.8.2009.
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Linnustoa havainnoitiin kaikkien maastotöiden yhteydessä. Kaava-alueella kartoitettiin
merkittäviä lintuluotoja ja lokkikolonioita sekä reheviä linnustollisesti arvokkaita reheviä
lahdenpohjukoita. Iso Löytäne ja Vähä Löytäne kierrettiin 25.5.2010 kokonaan veneellä ja
laskettiin kiikareilla luodoilla pesivät lokkilintuparit.

Luontoselvityksessä käytettiin maastotöissä kerättyjen havaintojen lisäksi olemassa olevaa
luontotietoa, jota saatiin raportteina Oriveden kaupungin ympäristösihteeri Tarja Viteliltä.
Tärkeimpänä lähteenä on käytetty Pirkanmaan liiton julkaisemaa Juupajoen, Längelmäen ja
Oriveden luontokohdeselvitystä (Laine 2004). Luontokohdeselvityksessä arvokkaiksi
luokitellut kohteet ovat pääsääntöisesti myös tässä raportissa arvokkaita luontokohteita. Tarja
Viteli antoi käyttöömme myös Oriveden kallioalueinventointiraportin,
tummaverkkoperhosraportteja sekä tiedot alueen perinnebiotoopeista. Tummaverkkoperhosta
koskevia tietoja saatiin myös Pirkanmaan ELY-keskuksen (Ympäristö ja luonnonvarat)
ylitarkastaja Soili Ingeliniltä.

Sudenkorentohavaintoja tiedusteltiin Suomen Sudenkorentoseura ry:n sähköpostiryhmältä ja
niitä saatiin myös Helsingin Yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon
havaintojärjestelmä Hatikasta. Alueella liikkuneilta luontoharrastajilta saatiin
luontohavaintoja: Orivedellä asuva luontoharrastaja Eila Smolander antoi luvan käyttää
BirdLife Suomi ry:n havaintojärjestelmä Tiiraan tallentamiaan lintuhavaintoja, Timo Laineelta
saatiin linnustotietoja ja nisäkästietoja, Ari Parnela antoi tietoja Oriveden kasvillisuudesta.

Raportissa esiteltyjen putkilokasvien nimistö perustuu Retkeilykasvioon (Hämet-Ahti ym.
1998) ja eliölajien uhanalaisuus uhanalaismietintöön 2000 (Rassi ym. 2001). Arvokkaita
elinympäristöjä arvotettiin Meriluodon & Soinisen (1998) mukaan. Arvokkaiksi
elinympäristöiksi luokiteltiin metsälaki- ja vesilakikohteet, uhanalaiset luontotyypit tai kohteet
joilla esiintyy vaateliasta lajistoa. Arvokkaat elinympäristöt poikkeavat luonnonoloiltaan
selvästi ympäröiviä talousmetsiä arvokkaampina. Raportissa ja kartoilla metsälain erityisen
tärkeät elinympäristöt ovat eritelty muista luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä kohteista.
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ovat pienialaisia, joten laajemmat kohteet siirrettiin
muihin luonnon monimuotoisuudelle tärkeisiin kohteisiin. Luontotyyppien uhanalaisuus
perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008).
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Raportissa rantayleiskaava-alue on käsittelyn helpottamiseksi jaettu neljään osa-alueeseen:
Orivesi pohjoinen alue, Orivesi eteläinen alue, Eräjärven alue ja Längelmäen alue.
Raportin tekstissä käytettyjä lyhenteitä: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin
uhanalainen, VU = uhanalaisluokitus vaarantunut, NT = uhanalaisluokitus silmälläpidettävä,
RT = alueellisesti uhanalainen. Dir IV = EU:n luontodirektiivin IV (a)-liitteen eliölaji, L-dir =
EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. Perinnebiotooppien luokitus: V = valtakunnallisesti
arvokas, M = maakunnallisesti arvokas ja P = paikallisesti arvokas.

3. Rantakaava-alueella elävistä EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeista
EU:n luontodirektiivin IV-liitteen eliölajeilla on suuri vaikutus maankäyttöön. Liitteessä ovat
yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua: niiden
tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä
kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kiellettyä.

3.1.

Lepakot Vespertilionidae

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Rantojen
tuntumassa elävät erityisesti vesisiippa Myotis daubentoni ja viiksisiippa Myotis mystacinus.
Molemmista lajeista tehtiin havaintoja rantayleiskaavan luontoselvityksessä. Rantakaavaalueella esiintyy myös pohjanlepakkoa Eptesicus nilssoni. Vesisiippa esiintyi 2010 erityisen
runsaana Pääskylänjoella. Rantayleiskaavassa koko kaava-aluetta koskevan perusteellisen
lepakkoselvityksen tekeminen on mahdotonta. Yksittäisten mökkitonttien rakentaminen ei
vaaranna lepakkokantoja, mutta suurimittainen rakentaminen voi hävittää lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja sekä ruokailualueita. Suuret hankkeet edellyttävät perusteellisia
lepakkoselvityksiä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoina käyttämien kolohaapojen
säästäminen hyödyttää myös lepakkoja. Kaikenlaisten vanhojen rakennuksien ja siltojen purku
tulee tehdä lepakot huomioiden.
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3.2.

Liito-orava Pteromys volans (kuva 1)

Liito-oravan luonnonsuojelulain suojelema lisääntymispaikka voi olla tikankolo, linnunpönttö
tai oravan rakentama risupesä, joskus liito-orava voi pesiä myös rakennuksissa.
Levähdyspaikka voi olla kolon tai risupesän lisäksi tiheä kuusi, jossa liito-orava on suojassa
pedoilta ja johon se voi kerätä talvivarastoja. Kuuset voivat olla myös norkkojen
varastointipaikkoja (Sulkava, P. & M. 1993). Lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiseksi
ja heikentämiseksi voidaan tulkita selvän lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen lisäksi
kulkuyhteyksien katkaiseminen muihin metsiin (MMM ja YM 2004).

Kuva 1. Liito-orava on EU:n alueella erityisesti suojeltu © Hannu Friman
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Liito-orava on luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU). Laji suosii
elinympäristönään varttuneita sekametsiä, mutta voi elää myös kasvavassa yli 20 metrisessä
metsässä, jossa on kolopuita. Metsän tulee olla riittävän suuri, yli 4 ha, ja yhteydessä toisiin
lajille sopiviin alueisiin vähintään 10 m korkean metsän välityksellä. Liito-oravanaaras elää
keskimäärin 8 hehtaarin alueella, mutta koiras liikkuu keskimäärin 60 hehtaarin alueella
(Pöntinen 2001).

Rantayleiskaava-alueella on joitakin kymmeniä liito-oravan elinalueita, joista suurin osa
löytyi Oriveden rantayleiskaavan luontoselvityksen inventoinneissa. Löydetyt elinalueet ovat
hyvin erilaisia: osa on elinvoimaisia ja pinta-alaltaan laajoja, osa joko pienialaisia tai vain
yksittäisiä papanapaikkoja. Osa lajin elinalueista sijoittuu selvästi jo rakennettuun
ympäristöön, sillä kesämökkien pihapiireissä on usein sopivia ravintopuita ja suojakuusia.
Lisäksi liito-orava saattaa käyttää pesintään linnunpönttöä tai rakennuksen vinttiä.

Rantakaavassa liito-oravan elinalueet tulisi jättää luo-alueina kokonaan rakentamisen ja
avohakkuun ulkopuolelle. Mikäli liito-oravan elinalueelle joudutaan rakentamaan, tulee
lisääntymis- ja levähdyspaikat huomioida säästämällä ainakin kolohaavat lähikuusineen sekä
suuret suojakuuset. Liito-oravan elinalueille voidaan osoittaa pienimuotoista
mökkirakentamista, jolloin lajin elinympäristövaatimukset voidaan ottaa huomioon. Rantaan
tulee jäädä metsäinen kulkuyhteys liito-oravien elinalueiden välille. Tämä on erityisen tärkeää
elinalueilla, jotka rajoittuvat toisesta reunastaan vesistöön ja toisesta reunastaan peltoaukeaan.
Myös vähän suurempi hakkuu tai nuori taimikko on lajille kulkueste.

3.3.

Koivuhiiri Sicista betulina

Koivuhiiren elintavat ja levinneisyys Suomessa tunnetaan huonosti. Maamme koivuhiirikanta
on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC). Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen valtatie 9
parantamiseen liittyvässä luontoarvoraportissa (Laine 1995) koivuhiiren todetaan olevan
”melko tavallinen” Orivedellä. Tieto perustuu Timo Laineen (suull.) mukaan pöllönpöntöistä
löytyneisiin saaliseläimiin.
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Lajin elinympäristöinä ovat ensisijaisesti tiheä heinä- ja ruohokasvillisuus pelloilla, niityillä ja
hakkuuaukioilla, mutta sitä on tavattu myös metsissä. Lajia on nykytietämyksellä lähes
mahdotonta huomioida kaavoituksen suunnittelussa (Sierla ym. 2004).

Kuva 2. Saukko elää Orivedellä mm. Rönnin alueella © Leena Asikainen
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3.4.

Saukko Lutra lutra (kuva 2)

Saukko on koko maassa esiintyvä nisäkäslaji, joka on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT). Laji
viihtyy monenlaisissa vesistöissä, mutta virtavedet ovat sille erityisen tärkeitä. Oriveden
rantakaava-alueella saukkohavaintoja on tehty Rönnin salmessa (Hatikka), Siitamassa
(paikalliset asukkaat) ja Jokiojalla (Laine 1995). Rantayleiskaavan luontoselvityksessä
havaittiin saukko Suomasemassa Längelmäveden rantamilla. Todennäköisesti laji elää kaavaalueen kaikissa joissa sekä monissa järvissä.

Saukon huomioiminen suurella kaava-alueella on hankalaa. Raportissa arvokkaiksi
luokiteltujen jokiosuuksien mahdollisimman vähäinen rakentaminen ja ruoppaaminen
edistävät lajin suojelua. Väylien ruoppaamisessa tulee jättää rannat mahdollisimman
koskemattomiksi (Sierla ym. 2004). Silloitukset tulee suunnitella saukko huomioiden: uoman
reunoille jätetään maaluiskat saukon liikkumiseen.

3.5.

Viitasammakko Rana arvalis

Viitasammakkokantamme on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC). Orivedellä laji esiintyy paikoin
hyvin yleisenä. Kaikkia viitasammakon lisääntymispaikkoja ei voitu kaava-alueelta selvittää,
sillä lajin kutuaika on melko lyhyt ja vaihtelee jäidenlähdön mukaan. Keväällä 2010 osa
luontoselvityksen maastotöistä osui lajin parhaaseen kutuaikaan, joten uusia
lisääntymispaikkojakin löytyi paljon. Todennäköisesti lajin parhaat lisääntymispaikat
Orivedellä ovat Natura 2000 -ohjelmassa olevia lintuvesiä sekä tässä raportissa arvokkaina
elinympäristöinä esiteltyjä reheviä lahdenpohjukoita. Nämä rehevät pohjukat säästetään
rakentamiselta ja suurilta ruoppauksilta. Suurempien hankkeiden suunnittelu edellyttää
viitasammakkokartoitusta.

3.6.

Hyönteiset

Viherukonkorento Aeshna viridis (kuva 3) on luokiteltu maassamme erittäin uhanalaiseksi
(EN) ja laji on luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltu. Laji on Orivedellä hyvin
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harvinainen: rantakaava-alueelta tunnetaan vain yksi esiintymä Tunkelosta. Koska laji elää
vain sahalehteä Stratiotes aloides kasvavissa vesistöissä, on huolehdittava myös kasvin
säilymisestä. Liiallinen rehevöityminen hävittää sahalehden, joten Tunkelon
viherukonkorennon lisääntymispaikalla tulisi tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma esiintymän
turvaamiseksi. Lisäksi lajin kantaa tulisi tarkkailla, sillä populaatio näyttää selvästi
pienentyneen. Lisääntymispaikka rantasoineen jätetään kaikenlaisten ruoppaus- ja
kaivuhankkeiden ulkopuolelle. Kohde on syytä merkitä kaavassa sl-merkinnällä.

Kuva 3. Viherukonkorentonaaras etsimässä munimispaikkaa sahalehtikasvustossa. Parikkala 1.8.2010
© Petri Parkko

Täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis on Orivedellä yllättävän harvinainen.
Luontoselvityksen maastotöissä lajia löytyi vain kolmelta rehevältä lahdelta. Todennäköisesti
täplälampikorento esiintyy lisäksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvilla lintuvesikohteilla. Laji
esiintyy matalissa ja rehevöityneissä vesistöissä ja suosii erityisesti kortteikkoja. Lajin
lisääntymispaikkoja on löytynyt paljon myös ruovikon sisään jääviltä pieniltä
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avovesilampareilta. Lajin esiintyminen tulee huomioida ruoppaus- ja kaivuhankkeissa.
Veneväylistä tulisi tehdä mahdollisimman kapeita ja mielellään mutkittelevia, jolloin niihin
muodostuu toukille sopivia suojapaikkoja. Laji kestää pienimuotoista kaivutoimintaa ja
ruoppauksia, mutta koko ranta-alueen kasvillisuuden poistaminen saattaa hävittää lajin
paikallisesti.

Lummelampikorentoa Leucorrhinia caudalis löytyi muutamalta pieneltä lammelta, mutta
lajia ei erityisesti kartoitettu. Laji näyttää kuitenkin puuttuvan monelta suurelta järvenselältä:
vaikka monessa kesällä 2010 kartoitetussa paikassa oli runsaasti lajin vaatimia kelluslehtisiä
kasveja, ei koiraita niiltä löytynyt. Sirolampikorennosta Leucorrhinia albifrons ei tehty
havaintoja luontoselvityksen maastotöissä ja laji näyttäisi olevan harvinainen Orivedellä.
Lummelampikorento ja sirolampikorento ovat elinvoimaiseksi (LC) luokiteltuja lajeja ja
niiden huomioiminen kaavassa on vaikeaa. Tärkeintä lajien suojelussa on veden laadun
pitäminen hyvänä sekä suurista ja laaja-alaisista ruoppaus- ja kaivuhankkeista
pidättäytyminen.

Jättisukeltaja Dytiscus latissimus
Jättisukeltaja on hyvin suurikokoinen kovakuoriaislaji, joka suosii elinympäristönään
kirkasvetisiä järviä. Lajista on tehty havainto ainakin Pääskylänjoella ja Tunkelonlahdella.
Hyvin todennäköisesti laji esiintyy kuitenkin monessa kaava-alueen järvessä. Lajin kanta on
arvioitu elinvoimaiseksi (LC), eikä rantayleiskaava uhkaa Oriveden jättisukeltajakantaa.

3.7.

Putkilokasvit

Lietetatar Persicaria foliosa
Laji on luokiteltu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT). Kaava-alueen
elinvoimaisimmat esiintymät ovat olleet Suomaseman rantamilla, jossa tehtävät suuremmat
kaivu- ja ruoppaushankkeet edellyttävät lajin esiintymien selvittämistä.

Hajuheinä Cinna latifolia
Laji on luokiteltu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT). Hajuheinää kasvaa alueen
luonnonsuojelualueiden ulkopuolella Iso Löytäneen rannalla. Esiintymä liittyy Sinivuoren
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luonnonpuiston merkittävään hajuheinäesiintymään. Lajin merkittäviä esiintymiä tuskin
löytyy luontoselvityksessä esiteltyjen arvokkaiden elinympäristöjen ulkopuolelta.

4. Orivesi pohjoinen alue
4.1.

Osa-alueen yleiskuvaus

Osa-alueen laajin vesistö on Pukala, joka on pohjoisosastaan rikkonainen järvi lahtineen ja
poukamineen. Järvellä on myös lukuisia vesilintujen, lokkien ja tiirojen pesimäpaikoiksi
sopivia rakentamattomia pieniä saaria ja luotoja. Pukalan pesivään lintulajistoon kuuluu mm.
kuikka. Pukalan tuntumasta löytyy useita liito-oravametsiä sekä monipuolista metsälinnustoa.
Järven rannat ovat enimmäkseen karuja kalliorantoja. Pukalan luoteisosaan jää hyvin
kirkasvetinen Valkeajärvi sekä sokkeloinen Kielikänjärvi, jonka rantamilta löytyy hyviä liitooravametsiä sekä majavia. Pukalan pohjoispuolella on laaja Metsähallituksen retkeilyalue.

Kuva 4 (vas.). Kutemajärven itäreunan rantakallioita. Kuva 5 (oik.). Enojärven Könninsalmi. Toukokuu 2009
© Petri Parkko

Pukalan eteläpuolella tavataan erittäin uhanalaista tummaverkkoperhosta. Osa-alueen
lounaisosassa sijaitsee Kutemajärvi, jonka eteläosasta löytyy edustava suojeltu metsäalue.
Kutemajärven rantamilla on maisemallisesti arvokkaita rantakallioita (kuva 4). Osa-alueen
toinen suuri vesistö on alueen luoteisosassa sijaitseva sokkeloinen Enojärvi. Enojärven
rantamilla on yllättävän paljon arvokkaita elinympäristöjä vaikka järvi lienee Suomen
mökitetyimpiä; etenkin Kartanonnokka on täyteen rakennettu.
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Oriveden taajaman pohjoispuolella sijaitsevat Nihuanjärvi ja Myllyjärvi, joiden välillä virtaa
mutkitellen Taipaleenjoki. Joen varrella sijaitsee Hörtsänän arboretum. Nihuanjärveen laskee
pohjoisesta edustava ja uomaltaan luonnontilainen Kooninjoki. Aivan osa-alueen itäisimmässä
kärjessä on Aakkojärvi.

Osa-alueella on suurempien järvien lisäksi kymmeniä pieniä lampia. Muita arvokkaita
pienvesiä alueella ovat useat purot ja norot sekä lähteet. Osa-alueen ojittamattomat suot ovat
enimmäkseen pieniä isovarpurämekuvioita, Suursaranneva on kaava-alueen ainoa laajempi
avosuo. Valkeajärven rantamilla on yksi varsin luonnontilainen metsäalue, josta löytyy myös
lahopuuta.

4.2.

Luonnonsuojelualueet

Rantayleiskaava-alueen tuntumassa sijaitsevat seuraavat luonnonsuojelualueet:
Kutemajärven luonnonsuojelualue YSA042682
Koukkusuon luonnonsuojelualue YSA042775
Salomäen metsä YSA205112

4.3.

Natura 2000 -alue

Rantayleiskaava-alueen vaikutusalueella sijaitsee yksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva alue:
Harjunvuori-Viitapohja FI0334003
Alue ulottuu pohjoisosastaan myös Peräjärven itäreunaan, joka kuuluu rantayleiskaavaalueeseen.

4.4.

Metsähallituksen retkeilyalue

Pukala (ei karttarajausta)
Metsähallituksen Pukalan retkeilyalue on hieno erämainen metsäkohde, jolla elää mm. liitoorava (Dir IV, VU) sekä monipuolinen metsälinnusto. Alueeseen kuuluu myös useita saaria,
jotka on merkitty Pirkanmaan 2007 vahvistetussa maakuntakaavassa SL-alueiksi. Alueen
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käytöstä ja kaavamerkinnöistä on syytä neuvotella Metsähallituksen kanssa. Alueella on useita
tässä raportissa esiteltyjä merkittäviä luontoarvoja, jotka pyritään huomioimaan kaavassa
raportin suositusten mukaisesti.

4.5.

Luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymät

A7 Ikkalan liito-oravan elinalue
Tärkeä lisääntymisalue, josta löytyy useita lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Metsä
Ikkalan eteläpuolelta Rasinojalle on varttunutta kuusivaltaista metsää ja ravinteisuudeltaan
lehtomaista kangasta. Metsässä kasvaa useita huomattavan suuria kuusia, jotka antavat suojaa
liito-oravalle. Lisääntymispaikat ovat kolohaapoja, joita löytyy sekä Ikkalan eteläpuolelta että
Pyhäniemenvuoren länsipuolelta. Rasinojan varren metsä on tärkeä kulkureitti liito-oravalle.
Ikkalanlahden pohjukasta pohjoiseen kasvaa istutettua tervaleppää hyvin kosteapohjaisilla
entisillä pelloilla, joista on alkanut muodostua kosteita lehtoja. Tämä alue on liito-oravalle
hyvää ruokailualuetta. Tervaleppämetsän reunoilla kasvaa varttuneita kuusia ja suuria haapoja,
joissa on liito-oravan pesäkoloja. Metsässä olevassa pöntössä hautoi 28.5.2009 varpuspöllö
Glaucidium passerinum (L-dir).

A8 Majalahden liito-oravan elinalue
A73 Majalahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa (kuva 6)
A74 Majalahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
A75 Majalahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Rannassa kasvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ravinteisuudeltaan mustikkatyypin
kangasta. Latvuskerroksesta löytyy suuria vanhoja mäntyjä sekä koivua. Rannan tuntumassa
kasvaa myös haapaa, joista kaksi voitiin tukita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi.
Alueella elää myös vaateliasta metsälinnustoa: 5.5.2009 alueella havaittiin laulava tiltaltti
(VU) sekä pyy Bonasa bonasia (L-dir) ja palokärki (L-dir).
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Kuva 6 (vas.). Liito-oravan lisääntymispaikka.
Kuva 7 (yllä). Liito-oravan ulostepapanoita.
Orivesi, Pukala, Majalahti.
Toukokuu 2009 © Petri Parkko

A64 Vainioniemen liito-oravan elinalue (kuva 8)
A65 Vainioniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
A66 Vainioniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
A67 Vainioniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
A68 Vainioniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Vainioniemessä on runsaasti liito-oravalle sopivaa habitaattia. Alueella on lukuisia suuria
haapoja ja suojapaikoiksi sopivia suuria kuusia. Vuonna 2009 löydetyt lisääntymis- ja
levähdyspaikat sijaitsevat rantojen tuntumassa. Alueella havaittiin 5.5.2009 myös
harmaapäätikka Picus canus (L-dir, NT), joka suosii liito-oravan tapaan haapoja.

A69 Isoniemen liito-oravan elinalue
Isoniemessä on tehty hakkuita, mutta alueella on edelleen melko paljon liito-oravalle sopivaa
habitaattia. Hakkuulle on jätetty suuria haapoja, joista lähimpänä metsää sijaitsevat sopivat
ainakin liito-oravan ruokailupuiksi. Isoniemessä näkyi myös majavan kaatamia puita.
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Kuva 8. Vainionniemen liito-oravametsää vastarannalta kuvattuna. Toukokuu 2009 © Petri Parkko

A70 Katiskalahden liito-oravan elinalue
A71 Katiskalahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Mökin tuntumassa ja jopa pihapiirissä kasvaa hienoa vanhaa puustoa. Alueelta löytyy useita
liito-oravan lisääntymispaikoiksi sopivia kolohaapoja.

A72 Valkeajärven liito-oravan elinalue
Varttunutta kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa hieman haapaa. Metsästä löytyi keväällä
2009 hieman liito-oravan papanoita, mutta ei varsinaista lisääntymispaikkaa.

A76 Peräjärven liito-oravan ja tummaverkkoperhosen elinalue
A77 Peräjärven liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Kuviolla kasvaa paljon nuorta haapaa. Aivan tien tuntumasta löytyi runsaasti papanoita
kolohaavan alta; kyseessä on hyvin todennäköisesti lisääntymispaikka. Papanoita löytyi myös
tien itäpuolelta nuorien ruokailuhaapojen alta. Rajatun elinympäristön länsipuolella on
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Kuva 9. Valkjärven liito-oravametsää toukokuussa 2009 © Petri Parkko

varttunutta kuusikkoa, josta ei löytynyt papanoita keväällä 2009. Kuusikossa on hyvin niukasti
lehtipuuta, joten liito-oravien ruokailualueet ovat varmasti aivan talojen pihapiirissä ja
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Peräjärven itäreunassa.

Suoniemeen johtavan tien itäpuolella on paljon nuorta haapaa, jota kasvaa myös kaava-alueen
ulkopuolella. Tältä alueelta löytyi liito-oravan papanoita kesällä 2010. Alueen liito-oravat
käyttävät Peräjärveen laskevan ojan varsilla kasvavaa puustoa kulkuyhteytenä muihin metsiin.
Tämä alue on osa Natura 2000 -aluetta. Peräjärven itäpäädyssä, lähellä tietä, on tehty viime
vuosina havaintoja tummaverkkoperhosista (EN). Alueella kasvaa tummaverkkoperhosen
toukkien ravintokasvia lehtovirmajuurta.

A78 Valkjärven liito-oravan elinalue (kuva 9)
A79 Valkjärven liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Valkjärven eteläosassa kasvaa laaja-alaisesti hienoa sekametsää, josta löytyy haapaa kasvavia
soistumia. Kuviolta löytyi keväällä 2009 hyvin runsaasti papanoita kolohaavan alta. Koko
karttaan rajattu alue on potentiaalista liito-oravan elinaluetta. Metsästä löytyy myös
kohtalaisesti lahopuuta, joten se sopisi esim. Metso-kohteeksi.

A80 Pieni-Kuteman viitasammakon elinalue
Pieni-Kutema on hieno suoreunainen lampi, jonka luoteisosassa kasvaa ruovikkoa. Lammella
kasvaa kelluslehtisiä kasveja ja se vaikuttaa hyvältä sudenkorentojen lisääntymispaikalta.
Suolla kultiin 7.5.2009 useiden viitasammakoiden soidinääntelyä. Rantasuon reunassa nähtiin
samana päivänä metson Tetrao urogallus (L-dir, NT) naarasyksilö ja rannasta lähti lentoon
metsäviklo Tringa ochropus.

A101 Kukkolahden liito-oravan elinalue (kuva 10)
A102 Kukkolahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Pienen jyrkänteen alla löytyi 19.8.2009 muutama lajin ulostepapana kolohaavan alta.
Jyrkänteen alla on useita haapoja sekä kuusta suojapuiksi.
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Kuva 10. Kukkolahden liito-oravametsää elokuussa 2009 © Petri Parkko

4.6.

Erityisesti suojellun eliölajin esiintymät

A93 Hirvikankaan tummaverkkoperhosen elinalue 1 (kuva 12)
Kuvio on erittäin hyvää habitaattia tummaverkkoperhoselle (EN). Hylätyn kosteapohjaisen
pellon läpi kulkee sähkölinja. Laikun eteläreunassa kasvaa runsaasti tummaverkkoperhosen
toukkien ravintokasvia lehtovirmajuurta Valeriana sambucifolia. Pellolla on muutenkin
monipuolista kasvillisuutta: mm. syyläjuurta, tesmaa ja huopaohdaketta. Länsireunassa kasvaa
metsäkurjenpolvea ja leinikkejä, joissa tummaverkkoperhoset ruokailivat. Laikulla havaittiin
29.6.2010 kolme tummaverkkoperhosyksilöä (kuva 11). Laikun kukilla ruokaili
tutkimuspäivänä myös ritariperhonen Papilio machaon.

A94 Hirvikankaan tummaverkkoperhosen elinalue 2
Tien itäpuolella olevan hylätyn pellon kulmassa kasvaa mm. nurmitatarta Bistorta vivipara.
Reunat ovat kuivempia, ja pellolla on paikoin ketomaisia kohtia. Pienellä kalliolla kasvaa
kesämaksaruohoa Sedum annuum. Lehtovirmajuurta kasvaa kymmeniä kukkivia yksilöitä
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kolmessa kasvustossa. Kuviolta löytyy myös muita mesikasveja: koiranputkea,
metsäkurjenpolvea, niittynätkelmää sekä hieman puna-ailakkia. Tien itäpuolella havaittiin
29.6.2010 yksi tummaverkkoperhosyksilö.

Kuva 11. Tummaverkkoperhonen Hirvikankaalla 29.6.2010 © Petri Parkko

Tien länsipuolella on laaja kosteapohjainen hylätty pelto, jossa kasvaa runsaasti nurmilauhaa
ja suo-ohdaketta. Pellolta löytyi muutamia pieniä virmajuurikasvustoja, mutta
tummaverkkoperhosia ei havaittu tämän luontoselvityksen maastotöissä.

A95 Hirvikankaan tummaverkkoperhosen elinalue 3
Kuvio on hyvin runsaasti vuohenputkea sekä jonkin verran koiranputkea kasvava hylätty
pelto. Kuviolla kasvaa vähän lehtovirmajuurta. Ladon lähellä pienellä kalliolla kasvaa
kesämaksaruohoa (kuva 13). Kuviolla ei havaittu tummaverkkoperhosta tämän
luontoselvityksen maastotöissä.
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Kuva 12 (vas.). Hirvikankaan tummaverkkoperhosniittyä: elinalue 1.
Kuva 13 (oik.). Kesämaksaruohoa Hirvikankaan tummaverkkoperhosniityllä. Kuvat 29.6.2010 © Petri Parkko

A96 Alainen Tervalammen tummaverkkoperhosen ja lummelampikorennon elinalue
Kuviosta suurin osa on vanhoja metsittyneitä kosteapohjaisia peltoja. Puustoa oli hiljattain
raivattu Suoniemen puolelta. Alue on voimakkaasti ojitettu, mutta virmajuurta kasvaa koko
laikulla lähes Alainen Tervalammille asti. Laikulla havaittiin 28.6.2010 kaksi
tummaverkkoperhosyksilöä.

Kuva 14. Alainen Tervalammin länsireuna on lummelampikorennon elinympäristöä © Petri Parkko
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Samaan rajaukseen otettiin mukaan Alainen Tervalammin lummelampikorennon (Dir IV)
lisääntymispaikka: Lammen rantamilla, ulpukkaa kelluslehtisinä kasvavalla vyöhykkeellä
(kuva 14), havaittiin 28.6.2010 lajin koirasyksilö (raportin kansikuva).

A97 Haapaniemen tummaverkkoperhosen elinalue
Hylätyllä pellolla kasvaa niukasti virmajuurta. Tummaverkkoperhosta ei havaittu 28.6.2010.
Laikulla ruokailivat mm. suokeltaperhonen ja ritariperhonen.

4.7.

Osa-alueella eläviä uhanalaisia lajeja

Osa alueella on tavattu Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan em. liito-oravan (VU) ja
tummaverkkoperhosen (EN) lisäksi seuraavia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä eliölajeja:
Litikka Aneurus avenius (VU)
Ketokatkero Gentianella campestris ssp. campestris (EN)
Peltorusojuuri Lithospermum arvense (VU)
Keminängelmä Thalictrum minus ssp. kemense (NT)
Suopunakämmekkä Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (NT)
Pohjanpussisammal Marsupella sphacelata (VU)
Kantokorvasammal Jungermannia leiantha (NT)
Koskisiipisammal Fissidens pusillus (NT)
Lepikkolaakasammal Plagiothecium latebricola (VU)
Korpihohtosammal Herzogiella turfacea (VU)
Turrisammal Oxystegus tenuirostris (NT)
Seittivahakas Hygrophorus purpurascens (EN)
Lännenmunuaisjäkälä Nephroma laevigatum (EN)
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Kuva 15. Salmiojan puroa toukokuussa 2009 © Petri Parkko

4.8.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

A1 Salmiojan puro (kuva 15)
Salmiojanrotkon pohjalla virtaa varttuneen kuusikon ympäröimä puro, jonka reunoilla kasvaa
puustona harmaaleppää. Pensaskerroksessa kasvaa tuomea. Kivisen uoman reunoilla
kenttäkerroksen muodostavat mm. runsaana kasvava hiirenporras, metsäimarre,
lehtovirmajuuri, pikkurantamatara, rönsyleinikki, oravanmarja ja käenkaali. Puron varressa
lauloi 26.5.2009 tiltaltti (VU). Puro on luonnontilaisen kaltainen ja siten vesilain suojelema
kohde. Puron arvoa nostaa sen länsireunan lähteisyys. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen
purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

A6 Neejärven laskupuro (kuva 16)
Edustava puro, jossa on pieniä putouksia. Purossa on ollut aikoinaan mylly. Isolahden
puolella puron varsilla kasvaa puustona tervaleppää ja pensaskerroksessa tuomea.
Kenttäkerroksen muodostavat rantarentukat, korpikaislat ja runsaana kasvavat korpi-imarteet.
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Rinteissä kasvavat sinivuokot ja kevätlinnunherneet. Neejärven Tailahden puolella puron
varret ovat korpia, joissa puustona ovat mättäillä kasvavat tervalepät, hieskoivut ja kuuset.
Pensaskerroksessa kasvaa pajuja ja korpipaatsamaa sekä hieman koiranheittä. Puro on
luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen
purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

Kuva 16. Neejärven laskupuroa toukokuussa 2009 © Petri Parkko

A3 Ollilahden rantaluhta
Ollilahden pohjukan edustava luhta-alue, josta löytyy sara- ja ruoholuhtaa sekä pajuluhtia.
Kuviolle virtaa pohjavettä läheisestä lähteestä. Kuvio on hyvää biotooppia mm.
sudenkorennoille. Etelä-Suomen avoluhdat ja pajuluhdat ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).

A5 Yläinen Pitkäjärven isovarpuräme
Ojittamaton isovarpuräme. Suotyyppi on arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi
(NT).
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A9 Iso-Niskan pohjoinen rantakallio
Vanhoja mäntyjä kasvava maisemallisesti arvokas kallioalue, jonka tuntumasta löytyi metson
(L-dir, NT) ulosteita. Kuviolla kasvaa mäntyjen lisäksi hieman rauduskoivua ja kuusta.

A10 Iso-Niskan läntinen rantakallio
Vanhoja kitukasvuisia mäntyjä kasvava kallioalue.

Kuva 17. Holperinvuoren edustavia rantakallioita © Petri Parkko

A11 Holperinvuoren kalliot (kuva 17)
Holperinvuoren kalliot ovat maisemallisesti erityisen arvokkaita ja puustoltaan varsin
luonnontilaisia.

A13 Särkioja
Luonnontilaisen kaltainen puro, jonka uomaa on paikoin perattu, virtaa Särkijärvestä
Enojärveen. Puusto puron varrella on koivua, harmaaleppää ja haapaa, pensaskerroksessa
kasvaa tuomea. Hiirenporras kasvaa paikoin runsaana, uoman reunoilla kasvaa
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rantarentukkaa. Vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen purot ovat
arvioitu uhanalaisiksi (VU).

A14 Juurakonlahden noro
Noro on suurelta osin kaivettu, mutta lähellä rantaa uoma muuttuu luonnontilaiseksi.
Vedenjuoksu-uoman reunoilla kasvaa mm. runsaasti hiirenporrasta.

Kuva 18. Lettohiirensammalta Kaakkokorven lähteiköllä 26.5.2009. Sammal löytyy helposti punertavan värinsä
perusteella © Petri Parkko

A15 Kaakkokorven lähteikkö
Lähde on kunnostettu 2008 luonnonhoitohankkeena (Pirkanmaan metsäkeskus). Lähteisyys
näkyy alapuolen ojissa, joissa kasvaa mm. runsaasti järviruokoa ja leskenlehteä. Lähteen
alapuolella on lähteinen suo, jossa mesiangervo kasvaa kenttäkerroksen valtalajina. Lisäksi
kuviolla kasvaa saroja, ojakellukkaa ja huopaohdaketta. Useista kuvion lähdesammalista
mainittakoon lettohiirensammal Bryum pseudotriquetum (kuva 18). Etelä-Suomen lähteiköt
ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).
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A16 Kaakkokorven rantaluhta
Kuvio on ojittamatonta sara- ja ruoholuhtaa. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

A17 Ollilahden lähteikkö
Lähteiköltä löytyy pieni avolähde, jonka tienoo on lähdevaikutteista korpea. Rannassa puusto
on tervaleppää, ylempänä rinteessä korven puusto on kuusivaltaista. Korpeen on ajettu tuore
ajoura, mutta se on silti säilynyt melko luonnontilaisena. Korven läpi virtaa noro. EteläSuomen lähteiköt ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).

A18 Pikku-Vasun rämesaari
Pieni saari on suopursuvaltaista isovarpurämettä, jossa kasvaa kitukasvuista mäntyä.
Suotyyppi on arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT).

A19 Pikku-Vasun isovarpuräme
Pikku-Vasun eteläpuolen niemi on ojittamaton ja melko edustava isovarpurämekuvio.
Suotyyppi on arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT).

A23 Ylä-Vitelin rämesaari
Ylä-Vitelin pieni saari on kitukasvuista mäntyä kasvavaa isovarpurämettä. Suotyyppi on
arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT).

Seuraavat kuviot (A32–A34) ovat Pukalan Majalahden länsireunan vanhoja mäntyjä ja
poronjäkälikköjä kasvavia rantakallioita.
A32 Majalahden länsireunan rantakallio
A33 Majalahden länsireunan kalliosaari
A34 Majalahden länsireunan niemenkärki

A35 Roninsuon eteläpuolen kalliosaari
Pieni kallioinen saari, johon pääsee siltaa pitkin. Saaressa on laavu ja tulentekopaikka.
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A36 Roninsuon eteläpuolen rantakalliot
Maisemallisesti arvokas vanhoja mäntyjä ja pienialaisia poronjäkälikköjä kasvava kallioalue.

A37 Valkealahden jyrkänne
Roninmaan pohjoispuolella oleva yli 10 m korkuinen jyrkänne.

A38 Valkealahden louhikko
Louhikkoinen kitukasvuista mäntyä kasvava rinne.

A39 Kanervaniemen jyrkänne
Kitukasvuista mäntyä ja poronjäkäliä kasvava kallioalue ja jyrkänne Valkeajärveen pistävän
Kanervaniemen kärjessä.

A40–41 Ojansuunlahden rantakalliot
Kitukasvuista mäntyä kasvavia rantakallioita.

A42 ja 46 Katiskalahden rantakalliot
Kitukasvuista mäntyä kasvavia kallioalueita, joista kaksi edustavinta rajattiin
metsälakikohteiksi. Kallio A42 on maisemallisesti erityisen arvokas.

A43 Valkeajärven rantakallio
Maisemallisesti arvokas vanhoja kitukasvuisia mäntyjä ja poronjäkälää kasvava kallioalue.

A44 Korpisalmen rantakallio
Edustava jäkäläkallioalue, jonka puusto on kitukasvuista mäntyä. Kallioalueen arvoa nostaa
pohjoispuolella oleva pieni jyrkänne.

A45 Korpisalmen noro
Kuvio on luonnontilaisen kaltainen noronvarsi, jossa tavattiin 6.5.2009 pyy Bonasa bonasia
(L-dir).
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A47 Saukonlahden rantakallio
Kutemajärven länsireunassa Saukonlahden suulla oleva maisemallisesti erityisen arvokas
kallioalue.

A48 Iso Ahvenjärven kallioalue
Erityisen edustava puustoltaan luonnontilainen kallioalue, jolta löytyy myös keloja. Puustona
kasvavat hyvin vanhat männyt. Kuolleissa puissa näkyy palokärjen (L-dir) ruokailujälkiä.

A49 Pieni-Ahvenjärven noro
Pysyvän vedenjuoksu-uoman pohja on hiekkainen ja siinä kasvaa isonäkinsammalta.
Noronvarren pensaskerroksessa kasvaa tuomea, näsiää ja lehtokuusamaa, monilajisessa
kenttäkerroksessa mm. käenkaalia, rantarentukkaa, kevätlinnunsilmää Chrysosplenium
alternifolium, sudenmarjaa, vähän kotkansiipeä Matteuccia struthiopteris, niittyhumalaa,
tesmaa, lehtovirmajuurta, rönsyleinikkiä, hiirenporrasta, ojakellukkaa, sinivuokkoa ja
nuokkutalvikkia. Sammalkerroksessa kasvaa mm. korpikerrossammalta Hylocomiastrum
umbratum. Norolla lauloi 6.5.2009 tiltaltti (VU).

A51–A52 Haapalahden norot
Vedenjuoksu-uomaa on kaivettu Loppisjärven läheisyydestä sekä mökkitieltä järveen tulevalta
osalta, muuten se on luonnontilaisen kaltainen. Noronvarsien puusto on nuorta sekametsää.
Kuviolla A52 lauloi 6.5.2009 tiltaltti (VU).

A53 Kutemajärven laskupuro
Luonnontilaisen kaltainen ruskeavetinen puro virtaa suon läpi. Purossa kasvaa
isonäkinsammalta. Puron varsilla kasvaa paikoin järviruokoa. Puro on luonnontilaisen
kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu
uhanalaisiksi (VU).

A54 Talaanniemen rantakalliot
Kohde on maisemallisesti arvokas ja edustava jäkäläkallioalue.
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A55 Ketunpesävuoren lehtokorpi
Rehevän korven latvuskerroksessa kasvavat tervalepät, alikasvoksena kasvaa hieskoivua ja
kuusta. Pensaskerroksesta löytyy tuomea. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. mesiangervo,
ojakellukka ja rönsyleinikki. Kuviolla lauloi 5.5.2009 tiltaltti (VU). Kaikki Etelä-Suomen
korpityypit ovat arvioitu uhanalaisiksi, lehtokorvet ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).

A56 Kutemajärven itäreunan saniaiskorpi
Saniaiskorven puustona kasvaa jokunen tervaleppä. Hiirenporras kasvaa kenttäkerroksessa
runsaana. Etelä-Suomen saniaiskorvet ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).

A57 Kutemajärven eteläpuolen räme
Ojittamaton rämekuvio, joka rajautuu puroon. Kuvio on ravinteisuudeltaan isovarpurämettä ja
tupasvillavaltaista lyhytkorsirämettä. Suon luoteisosassa kasvaa runsaasti järviruokoa.
Isovarpurämeet ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT) ja lyhytkorsirämeet
vaarantuneiksi (VU).

A58 Ahvenaisten isovarpuräme
Ahvenaisten reunasoita on ojitettu, mutta suuremman lammen pohjoispuolelle jää melko
edustava ojittamaton isovarpuräme. Suotyyppi on arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäväksi (NT).

A63 Herttalammi reunasoineen
Herttalammi on alle hehtaarin laajuinen lampi, jota ympäröi rahkasammalia, tupasvillaa ja
isokarpaloa kasvava avosuo. Etelä-Suomen suolammet ovat arvioitu silmälläpidettäviksi
(NT).
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Kuva 19. Nihuanjärven ruostelähde toukokuussa 2009 © Petri Parkko

A81 Nihuanjärven ruostelähteet (kuva 19)
Nihuanjärven rannan tuntumassa on kaksi avolähdettä, joista suurempi on halkaisijaltaan 3–4
metriä ja pienempi noin metrin. Näiden lisäksi alueella on useita pieniä pohjaveden
purkautumispaikkoja. Lähteet ovat vesilain suojelemia kohteita. Etelä-Suomen lähteiköt ovat
arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).

A90 Haapajärven luhta
Pienialainen ojittamaton luhtakuvio Haapajärven länsireunassa. Etelä-Suomen avoluhdat ovat
arvotettu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

A91 Haapajärven kaakkoisosan lehtolaikku
Kulttuurivaikutteinen lehtolaikku, joka on muodostunut ilmeisesti vanhoille pelloille.
Latvuskerroksessa kasvaa harmaaleppää, koivua sekä hieman mäntyä ja raitaa.
Pensaskerroksessa kasvaa hyvin runsaasti punaherukkaa sekä hieman taikinamarjaa ja tuomea.

35
Oriveden rantayleiskaavan luontoselvitys 2009–2010

Lehtolaikun läheisyydessä on havaittavissa lähteisyyttä. Etelä-Suomen kosteat
runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

A98 Lammin laskupuro
Lammista virtaavan laskupuron varsilla on varsin edustavaa lehtipuuvaltaista lehtoa, jonka
kenttäkerroksessa kasvaa mm. lehtopalsamia Impatiens noli-tangere laajoina kasvustoina
(kuva 20). Puro on luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen
havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

Kuva 20 (vas.). Lehtopalsamikasvustoa Lammin laskupurolla Kuva 21 (oik.). Lehtomataran kukinto. Orivesi,
Kukkolahti. Kuvat 19.8.2009 © Petri Parkko

A99 Kukkolahden noronvarsi
Noro kiemurtelee laakson pohjalla, johon on muodostunut pysyvä vedenjuoksu-uoma. Puusto
reunoilla on kuusta, alikasvoksena kasvaa harmaaleppää. Pensaskerroksesta löytyy ainakin
mustaherukkaa. Kenttäkerros on erittäin rehevä: lehtokortetta kasvaa laajoina kasvustoina ja
hiirenportaat paikoin peittävät noron. Noronvarresta löytyy myös mm. kevätlinnunsilmää,
velholehteä sekä rinteestä lehtomataraa Galium triflorum (kuva 21).

A100 Pimeälahden luhta
Kuvio on laaja-alaisesti järvikortevaltaista luhtaa, jossa runsaina kasvavat myös pullosara,
myrkkykeiso, suoputki ja kurjenjalka. Pullosaran lisäksi luhdalla kasvaa luhtasaraa sekä
paikoin pieniä viiltosarakasvustoja. Kuviolta löytyy myös vähän melko harvinaista vesisaraa
Carex aquatilis. Luhdalla havaittiin 19.8.2009 seuraavia sudenkorentolajeja: sirokeijukorento
Lestes sponsa, siniukonkorento Aeshna juncea, ruskoukonkorento Aeshna grandis,
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tummasyyskorento Sympetrum danae ja elokorento S. flaveolum. Etelä-Suomen avoluhdat
ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

4.9.

Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet

A4 Valkeanjärvenvuoren vanha metsä
Puustoltaan edustava varsin luonnontilainen metsäalue, joka on kuusivaltaista lehtomaista
kangasta. Valkeajärven tuntumassa esiintyy metsäkortekorpea. Kuviolta löytyy pitkälle
lahonneita sammalpeitteisiä maapuita, joten sillä on myös lahopuujatkumoa. Metsässä äänteli
29.5.2009 maastokäynnillä töyhtötiainen, joka suosii varttuneita ja vanhoja havumetsiä. EteläSuomen vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).

A12 Nimismiehensaaren pohjoisosa
Nimismiehensaaren pohjoisosassa on melko luonnontilaista ja kehityskelpoista sekametsää.

A16 Kaakkokorven rantaluhta
Kuvio on ojittamatonta sara- ja ruoholuhtaa. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

A20 Pikku-Vasun korpi
Suo on suureksi osaksi metsäkortekorpea, jonka puustona kasvavat kuuset ja hieskoivut.
Metsäkortekorvet ovat nykyisin Etelä-Suomessa hyvin harvinaisia ja ne ovat luokiteltu
erittäin uhanalaisiksi (EN).

A21 Leveälahden ojittamaton suo
Leveälahden länsipuolella olevan niemen tyvellä oleva luonnontilaisen kaltainen suokuvio.

A22 Suursaranneva (kuva 22)
Edustava ojittamaton ja märkä neva, jonka kasvillisuutta luonnehtivat suursarat, luhtavilla
sekä runsaana kasvava järvikorte. Märimmissä kohdissa kasvaa raatetta. Suolla on paikoin
kasvittomia kuljuja. Saranevat ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU).
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Kuva 22. Suursarannevaa toukokuussa 2009 © Petri Parkko

A26 Vanhatalaan rantaniityt
Kostea rantaniitty, jota on pidetty niittämällä avoimena. Kuvio jatkuu pohjoisosassa
rantaluhtana. Kuviolla kasvaa pajuja sekä kenttäkerroksessa luhta- ja jokapaikansaraa,
kurjenmiekkaa ja kurjenjalkaa. Kuvio vaihettuu veden puolella sara- ja ruoholuhdaksi.
Kosteat rantaniityt ovat koko Suomessa hyvin harvinaisia, sillä ne eivät pysy yleensä
avoimina ilman hoitoa. Luontotyyppi on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR).

A27 Siitinjärven liito-oravalle sopiva metsä
Varttunutta kuusivaltaista metsää, jolta on metsäinen yhteys Ikkalan liito-oravareviirille.
Kuviolta löytyy myös kolohaapoja, mutta liito-oravan papanoita ei löytynyt kevään 2009
maastotöissä.

38
Oriveden rantayleiskaavan luontoselvitys 2009–2010

Kuva 23 (yllä). Kuikan pesäpaikka 2009 sijaitsi saaren ja
rannan välisellä pienellä karilla. Kuva 24 (oik.). Kuikkaemo
uimassa matalana pois pesältä. Orivesi, Könni 26.5.2009 ©
Petri Parkko

A28 Könnin kuikan pesimäalue (kuva 23)
Könnistä löytyi kuikan (L-dir) pesä 26.5.2009: emo lähti uimaan pois pesältä (kuva 24), joka
sijaitsi rannan ja pienen saaren välisellä karilla.

Seuraavat kuviot (A29–31) ovat hyviä sudenkorentojen lisääntymispaikkoja ja niillä saattaa
esiintyä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja:
A29 Törmälänlahden sudenkorennoille sopiva elinympäristö
A30 Rökäslahden sudenkorennoille sopiva elinympäristö
A31 Loukkaanlahden sudenkorennoille sopiva elinympäristö
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A50 Iso Ahvenjärven pohjoispuolen räme
Kuvio on ojittamaton ja laaja isovarpuräme. Kuvio on ilmeisesti metsälakikohteeksi liian
laaja-alainen. Etelä-Suomen isovarpurämeet ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).

A59 Vaavunlammen rantasuot
Vaavunlammen rantasuot ovat kaava-alueella olevalta osaltaan ojittamattomia. Suurin osa
lampea reunustavista soista on isovarpurämettä, lammen koillisosassa on pieni neva. Suolla
elää uhanalaisia kasvilajeja (Pirkanmaan ELY-keskus). Isovarpurämeet ovat arvioitu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT)

A60 Koukkujärven isovarpuräme
Suuri osa Koukkujärven rantoja on laajaa ja edustavaa isovarpurämettä. Suotyyppi on arvioitu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT).

A61 ja 62 Valkjärven mustikkakorvet
Ojittamattomien mustikkakorpikuvioiden latvuskerroksen muodostavat mättäillä kasvavat
hieskoivut ja männyt, alikasvoksena kasvaa kuusta. Kuvioilta löytyy myös hieman lahopuuta.
Suotyyppi on arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU).

A82 Aihtianjärven liito-oravalle sopiva metsä
Rantametsä on varttunutta kuusivaltaista metsää, josta löytyy myös kolohaapoja. Metsässä on
joitakin suuria muurahaiskekoja. Kenttäkerroksessa kasvaa yövilkkaa Goodyera repens.
Kuviolla tavattiin varttuneen metsän lintulajeista palokärki (L-dir), puukiipijä ja töyhtötiainen.
Metsästä ei löytynyt merkkejä liito-oravasta 8.5.2009, mutta se sopii hyvin lajin
elinympäristöksi.

A83 Kesku-Saparon pohjoispää
Kesku-Saparo on ruskeavetinen suolampi, mutta pohjoispää vaikutti toukokuussa 2009
kasvillisuudeltaan monipuoliselta. Rannassa on melko leveä pullosaravaltainen neva, jonka
reunoilla kasvaa paikoin järviruokoa.
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A84 Aakkojärven Sammalinen
Sammalinen on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaana luontokohteena. Rehevän lahden linnustoon kuuluu ruskosuohaukka Circus
aeruginosus (L-dir, NT). Lahti vaikuttaa hyvältä sudenkorentojen lisääntymispaikalta, jossa
on suuri todennäköisyys luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentolajien esiintymiseen.

A85 Kokkilanselän Lintulahti
Rehevä lahdenpohjukka, joka sopii hyvin EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a)
sudenkorentojen lisääntymispaikaksi.

A86 Yrösjoki
Yrösjoki on arvotettu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaaksi luontokohteeksi. Pienet havumetsävyöhykkeen joet ovat arvioitu
uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU).

A87 Kooninjoki
Kooninjoki on arvotettu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaaksi luontokohteeksi. Rannat ovat lehtomaisia ja joen suulla kasvaa
Pirkanmaan tiettävästi ainut esiintymä siperiansinivalvattia Lactuca sibirica (RT) (Laine
2004). Luontokohdeselvityksen rajausta laajennettiin kevään 2009 maastotöiden perusteella,
sillä uimarannan länsipuolella on melko leveä kaistale harmaaleppävaltaista lehtoa. Pienet
havumetsävyöhykkeen joet ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU).

A88 Koukkujärven kaakkurilampi
Lampi on arvotettu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaaksi luontokohteeksi. Lammella on pesinyt kaakkuri (L-dir, NT). Etelä-Suomen
suolammet ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

A89 Leppähampaankoski (kuva 25)
Edustava ja maisemallisesti arvokas koskialue, jossa on useita sivu-uomia. Rantojen puustoa
ja pensaita on raivattu ilmeisesti viehekalastuksen takia. Koskialue on hyvää elinympäristöä
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saukolle Lutra lutra (Dir IV, NT) ja se sopisi myös kirjojokikorennon Ophiogomphus cecilia
(Dir IV) lisääntymispaikaksi.

Kuva 25. Leppähampaankoski toukokuussa 2009 © Petri Parkko

Koskella käytiin havainnoimassa sudenkorentolajistoa 19.8.2009, jolloin siellä havaittiin
sirokeijukorento Lestes sponsa, sulkakoipikorento Platycnemis pennipes, neidonkorento
Calopteryx virgo, ruskoukonkorento Aeshna grandis ja välkekorento Somatochlora metallica.
Sulkakoipikorento, neidonkorento ja välkekorento suosivat virtavesiympäristöjä,
sirokeijukorento ja ruskoukonkorento ovat kaikenlaisten vesien lajeja. Kosken lehtomaiset
rantametsät on äskettäin raivattu. Vanhasta pihapiiristä on joen rantaan levinnyt haitallista
tulokaskasvia jättiputkea, joka tulisi hävittää.

A92 Voitilan luhtakuvio
Peltojen väliin jäävä kapea lahti, johon on muodostunut sara- ja ruoholuhtaa. Kuvion reunoilla
kasvaa koivua ja pajuja. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).
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Seuraavilla kohteilla (A103 ja A104) kasvaa tummaverkkoperhosen toukkien ravintokasvia,
lehtovirmajuurta, joten niillä on huomioitava lajin esiintymisen mahdollisuus.
A103 Hanhilahden tummaverkkoperhoselle sopiva elinympäristö
A104 Kuteman tummaverkkoperhoselle sopiva elinympäristö

5. Orivesi eteläinen alue
5.1.

Osa-alueen yleiskuvaus

Osa-alue rajoittuu lähes koko itäreunaltaan Längelmäveteen. Alueella on selvästi vähemmän
pienvesiä kuin pohjoisella alueella, mutta rantaviivaa on huomattavan paljon. Osa-alueen
eteläosa kuuluu Suomaseman kyläalueeseen, jossa tutkimukset ulotettiin rantavyöhykettä
laajemmalle. Alueen pienimuotoisesta ja polveilevasta kylämaisemasta peltoineen ja
niittyineen löytyy merkittäviä luontoarvoja.

Kuva 26 (vas.). Paskon rantamaisemia toukokuussa 2009. Kuva 27 (oik.). Längelmäveden rantaa Suomaseman
Koivuniemessä elokuussa 2009. Kuvat © Petri Parkko

Vaikka Längelmäveden lahdenpohjukat ovat hyvin reheväkasvuisia, ovat vedet kirkkaita.
Erityisen kirkasta vesi on Koivuniemen alueella, jonka rannoilla on pohjaveden
purkautumispaikkoja. Kyläalueella on melko paljon viljelyksiä, jotka ovat osaltaan
rehevöittäneet vesistöjä. Erityisen reheväkasvuinen alue on laaja Naurissaaren matalikko, joka
on linnustollisesti merkittävä. Rantametsät ovat lehtomaisia ja kasvillisuudeltaan
mielenkiintoisia. Suomaseman alueella elää useita uhanalaisia eliöitä ja direktiivilajeja: mm.
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valkoselkätikka, liito-orava ja lietetatar. Kiviniemeen on äskettäin perustettu uusi
luonnonsuojelualue.

Pappilanselän pohjois- ja itäreuna kuuluvat vahvistettuun kaavaan, joten niitä alueita ei
tutkittu. Osa-alueen pohjoisosan Oriselän itäosat kuuluvat rantakaava-alueeseen. Oriselältä on
vesiyhteys Laahukseen, jossa pesii suuri pikkulokkien kolonia. Laahuksen itäpuolella
sijaitsevat Laasojärvi ja Aurikkojärvi. Laasojärven rannoilla on viljelyksiä, Aurikkojärven
rannat ovat metsäisiä ja järven itäreunassa ovat edustavat jyrkänteet sekä arvokas lehto.
Aurikkojärveen yhteydessä olevan Paskon rantamilta löytyy edustavia laidunnettuja
rantaniittyjä. Osa-alueen koillisosassa ovat Aakkojärvi ja Kokkilanselkä.

Längelmävesi on yhteydessä Koljonselkään rehevän Rönnin salmen kautta. Tällä alueella on
luonnonsuojelualueen ulkopuolellakin lukuisia merkittäviä luontoarvoja. Koljonselkä päättyy
pohjoisessa Kamaraniemeen. Osa-alueella on suurten järvien lisäksi melko vähän pienvesiä.

5.2.

Luonnonsuojelualueet

Rantayleiskaava-alueen tuntumassa sijaitsevat seuraavat luonnonsuojelualueet:
Siitamanlahden lehmuslehto LTA040225
Pehkusuon luonnonsuojelualue YSA042777
Metso-Seppälä YSA203478
Hirtopohja-Rönninsalmi FI0334001

5.3.

Natura 2000 -alueet

Rantayleiskaava-alueen vaikutusalueella sijaitsee yksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva alue:
Längelmäveden saaret FI0342001
Hirtopohja FI0334001
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5.4.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymät

B9 Pajukannan lehto
Lehto on erityisen arvokas luontokohde ja liito-oravan (Dir IV, VU) elinalue. Lehdosta löytyi
hyvin runsaasti liito-oravan ulostepapanoita keväällä 2009. Lehto on esitelty Juupajoen,
Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena.
Rajausta laajennettiin länsireunasta liito-oravalle ja pikkutikalle (VU) sopivan elinympäristön
perusteella. Laajennettu osa on harmaaleppävaltaista HeOT-tyypin lehtoa, jossa on melko
paljon pieniläpimittaista lahopuuta. Lehdot ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä.

B10 ja B11 Pajulahden viitasammakon lisääntymispaikat
Lahdilla kuultiin keväällä 2009 viitasammakoiden soidinääntelyä.

B22 Onkiluodon luhdat
Luhdalla kuultiin keväällä 2010 kymmenien viitasammakoiden soidinääntelyä. Kuviolla on
sara- ja ruoholuhtien sekä pajuluhtien ympäröimiä kelluslehtisiä kasvavia lampareita, jotka
ovat hyviä sudenkorentojen lisääntymispaikkoja. Rannan puolella on kapea lehtovyöhyke,
jossa tuomi on pensaskerroksessa runsas. Aluetta on ojitettu ja pengerretty, mutta se on silti
kehityskelpoinen ja luonnoltaan arvokas. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvotettu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

B27 Pettuselkä
Pettuselän alueella kuultiin keväällä 2010 viitasammakoiden soidinääntelyä. Pettuselkä on
esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) erityisesti
linnustollisesti arvokkaana luontokohteena. Rajauksen sisällä on myös paikallisesti arvokkaita
perinnebiotooppeja: Petäjäniemen lammaslaidun sekä Purnun haka ja rantaniitty. Alueelta on
löytynyt lietetatarta (Dir IV, NT) (Pirkanmaan ELY-keskus).
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Kuva 28. Kuvan pienen joen varret Siitamassa ovat liito-oravan ja saukon elinympäristöä © Petri Parkko

B30 Siitaman liito-oravan ja saukon elinalue (kuva 28)
Uomaltaan luonnontilaisen kaltainen pieni joki, jonka varsilla on liito-oravalle sopivaa
habitaattia. Joen varrelta löytyi lajin ulostepapanoita suuren kuusen alta. Paikallisen asukkaan
mukaan joella elää myös saukko (Dir IV, NT). Pienet havumetsävyöhykkeen joet ovat
arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU).

B31 Pahujärven viitasammakon lisääntymispaikka (kuva 29)
Kuvio on ruokoluhtaa, jonka läpi virtaa ainakin osittain kaivettu oja. Kuviolla havaittiin
11.5.2010 kymmenien viitasammakoiden soidinääntelyä.
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Kuva 29. Siitaman Pahujärven viitasammakoiden kutualuetta 11.5.2010 © Petri Parkko

B33 Jussilanniemen liito-oravan elinalue
B34 Jussilanniemen liito-oravan lisääntymispaikka
Kuviolla on jättöhaapoja sekä paljon nuorta lehtipuuta. Kuviolta löytyi keväällä 2010
papanoita kolohaavan alta. Lisääntymispaikalta on metsäinen kulkuyhteys Tammelanlahden
rantamille, jossa kesämökkien pihapiireissä on hyvää habitaattia liito-oravalle.

B35 Naappilan vesisiipan ruokailualue
Sillan tuntumassa havaittiin saalisteleva vesisiippa 19.8.2010.

B36 Koivulahden viitasammakon lisääntymispaikka
Kapealla luhta-alueella kuultiin 12.5.2010 useiden viitasammakoiden soidinääntelyä.

B43 Suomaseman valkoselkätikan reviiri ja viitasammakon lisääntymispaikka
Kuviolla tavattiin 10.5.2010 valkoselkätikan Dendrocopos leucotos (L-dir, CR) rannan
tervalepissä rummuttava naarasyksilö (kuva 30). Rantakoivikossa ruokaili samana päivänä
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pikkutikka (VU). Rantapuissa näkyi paljon valkoselkätikan ruokailusuppiloita, mutta pesää ei
löytynyt. Rantavyöhykkeessä sekä läheisellä luonnonsuojelualueella on paljon kuollutta
puustoa, joten alue sopii tikkojen elinalueeksi. Samaan rajaukseen kuuluvalla rantaluhdalla
kuultiin 10.5.2010 useiden viitasammakoiden (Dir IV) soidinääntelyä.

Kuva 30 (vas.). Valkoselkätikkanaaras Suomasemassa. Kuva 31 (oik.). Tikan ruokailusuppilo Suomaseman
rantavyöhykkeessä. Kuvat 10.5.2010 © Petri Parkko

B45 Hevoshaan liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
B46 Hevoshaan liito-oravan levähdyspaikka: Suuri kuusi
B47 Hevoshaan liito-oravan elinalue
Kiviniemen luonnonsuojelualue on erittäin hyvää elinympäristöä liito-oravalle, mutta lajille
sopivaa metsää löytyy myös alueen ulkopuolelta. Löydetty lisääntymispaikka on aivan
luonnonsuojelualueen tuntumassa. Levähdyspaikaksi tulkittu kuusi kasvaa
luonnonsuojelualueen länsipuolella, jossa on pienialaisesti varttunutta kuusivaltaista metsää.

B48 Koivuniemen viitasammakoiden elinalue
Luhdalla kuultiin 10.5.2010 useiden yksilöiden soidinääntelyä.

B51 Sakkolanlahden täplälampikorennon lisääntymispaikka (kuva 32)
Laajoja kortteikkoja sekä melko pienialaisia ruovikoita. Hyvin matalavetinen alue, jossa on
melko laajoja niitettyjä lähes kasvittomia alueita. Alueella kasvaa runsaasti ulpukkaa ja
lumpeita kelluslehtisinä. Sorsansammal kasvaa hyvin runsaana. Uposkasvina kasvaa ainakin
isovesihernettä. Alueelta löytyi 10 täplälampikorentoa, myös yksi paritteleva pari. Muita
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Sakkolanlahdella havaittuja sudenkorentolajeja olivat sirokeijukorento, sirotytönkorento,
isotytönkorento, ruskoukonkorento, vaskikorento, ruskohukankorento, elokorento sekä
isolampikorento Leucorrhinia rubicunda. Lahdella havaittiin tutkimuspäivänä myös kalastava
kalasääski (L-dir) sekä härkälintupari. Alue on myös viitasammakolle (Dir IV) hyvä
lisääntymispaikka.

Kuva 32 (vas.). Sakkolanlahden kortteikkoa. Kuva 33 (oik.). Täplälampikorentokoiras Pajukannassa. Kuvat
30.6.2010 © Petri Parkko

B52 Liinasaaren täplälampikorennon lisääntymispaikka
Alueella on laajoja kortteikkoja, joiden keskellä on pieniä täplälampikorennon lisääntymiseen
sopivia avovesialueita. Alueella kasvaa myös runsaasti ulpukkaa kelluslehtisinä sekä
järviruokokasvustoja. Näkösyvyys oli tutkimuspäivänä hyvä. Alueelta löytyi 30.6.2010
yhteensä 15 täplälampikorentoa (kuva 33), myös yksi paritteleva pari. Muita alueella
havaittuja sudenkorentolajeja olivat sirokeijukorento, sirotytönkorento, isotytönkorento,
ruskoukonkorento, vaskikorento, ruskohukankorento, elokorento sekä isolampikorento. Alue
on myös viitasammakolle (Dir IV) hyvä lisääntymispaikka.

B54 Päilahden viitasammakon lisääntymispaikka
Pengerrys on hieman heikentänyt luhtaa, mutta se on edelleen viitasammakon kutualue:
luhdalla soidinäänteli useita yksilöitä 12.5.2010.
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B56 Laajanlahden liito-oravan elinalue
B57 Laajanlahden liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
B58 Laajanlahden liito-oravan lisääntymispaikka: Risupesä
Kuusivaltaista varttunutta sekametsää, joka sisältää metsälakikohteen noron varren. Liitooravan elinalue päättyy Ranta-Siukon talon eteläpuolelle ojan tuntumaan, josta pohjoiseen
metsä on nuorta koivuvaltaista kasvatusmetsää.

B60 Laajanlahden viitasammakon lisääntymispaikka
Sorvaansaaren tyvellä kuultiin 12.5.2010 useiden viitasammakoiden soidinääntelyä.

5.5.

Erityisesti suojellun eliölajin esiintymät (Pirkanmaan ELY)

B68 Muhujärven pohjoisosan tummaverkkoperhosen elinalue

B69 Muhujärven eteläosan tummaverkkoperhosen elinalue

B70 Siitaman Viitalan tummaverkkoperhosen elinalue

B71 Siitaman Taka-Veräjä 1 tummaverkkoperhosen elinalue

B72 Siitaman Taka-Veräjä 2 tummaverkkoperhosen elinalue

B73 Säynäjärven tummaverkkoperhoselle sopiva elinympäristö 1

B74 Säynäjärven tummaverkkoperhoselle sopiva elinympäristö 2

5.6.

Osa-alueella eläviä uhanalaisia lajeja

Osa-alueella on tavattu Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan em. liito-oravan (VU),
valkoselkätikan (CR) ja pikkutikan (VU) lisäksi seuraavia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä
eliölajeja:
Suikeanoidanlukko Botrychium lanceolatum (VU)
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Hirvenkello Campanula cervicaria (VU)
Aarnihiippasammal Orthotrichum gymnostomum (VU)
Notkoritvasammal Amblystegium radicale (NT)

5.7.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

B1 Koskuenjärven isovarpuräme
Ojittamaton isovarpurämekuvio Koskuenjärven eteläosassa. Isovarpurämeet ovat arvioitu
Etelä-Suomessa uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).

B3 Helenansaaren lehtolaikut
Saareen oli 2009 rakenteilla uusi mökki. Saaren luoteis- ja eteläosan metsät ovat
ravinteisuudeltaan lehtoja, jotka ovat hyvin louhikkoisia. Etenkin luoteisosan lehdon puusto
on moni-ikäistä. Männyt ovat vanhoja, lisäksi kuviolla kasvaa haapaa ja harmaaleppää.
Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti tuomea sekä punaherukkaa. Kenttäkerroksen muodostavat
mm. hiirenporras, nokkonen, kielo, sinivuokko ja kivikkoalvejuuri, paikoin kasvaa
sudenmarjaa. Rinteen yläosassa kasvaa myös mustikkaa. Tuoreet runsasravinteiset lehdot ovat
arvioitu Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).

B5 Koivuniemen kostea lehto 1
Kuvion latvuskerroksessa kasvaa koivua, harmaaleppää ja haapaa, hieman kuusta sekä yksi
mänty. Pensaskerroksen muodostavat punaherukat, tuomet ja vadelmat. Rehevässä
kenttäkerroksessa kasvaa mm. hiirenporrasta. Humalat Humulus lupulus kiipeilevät
pensastossa (kuva 34). Sammalkerroksessa kasvaa mm. runsaasti isomyyränsammalta. Kuvio
on pohjavesivaikutteinen. Lehto on muodostunut todennäköisesti vanhoille pelloille. EteläSuomen kosteat runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi
(VU).

B6 Koivuniemen kostea lehto 2
Puusto on harmaaleppää, koivua, haapaa ja kuusta. Kuviolla on kohtalaisesti lahopuuta ja se
on hyvää habitaattia pikkutikalle (VU). Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti tuomea sekä
punaherukkaa ja hieman koiranheittä ja metsävaahteran taimia. Kenttäkerroksesta löytyy
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metsäalvejuurta, hiirenporrasta, mustakonnanmarjaa Actaea spicata, nokkosta, metsäkortetta,
ojakellukkaa ja rönsyleinikkiä. Ojassa kasvaa leskenlehteä ja purolitukkaa, jotka ilmentävät
lähteisyyttä. Märimmissä kohdissa kasvaa suokelttoa ja rantarentukkaa. Kuviolle on levinnyt
läheisistä puutarhoista jättipalsamia Impatiens glandulifera. Etelä-Suomen kosteat
runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU).

Kuva 34. Humalaa Koivuniemen kosteassa lehdossa elokuussa 2009 © Petri Parkko

B7 Koivuniemen lähteikkö
Ojituksesta huolimatta kuvio on pysynyt kasvillisuudeltaan edustavana. Kuvion reunoilla
kasvaa suuria kuusia ja tervaleppää sekä kaksi isoa haapaa. Kenttäkerroksessa kasvaa
runsaasti hiirenporrasta ja velholehteä Circaea alpina. Lisäksi kuviolta löytyy mm.
mesiangervoa, leskenlehteä, ojakellukkaa ja korpikastikkaa. Lähteet ovat vesilain suojelemia
kohteita. Etelä-Suomen lähteiköt ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).
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B8 Koivuniemen kostea lehto 3
Tämän ojitetun kuvion puuston muodostavat koivut ja kuuset. Pensaskerroksessa kasvaa siellä
täällä tuomea sekä hieman koiranheittä. Hiirenporras ja käenkaali ovat kenttäkerroksessa
hyvin runsaita, myös ojakellukkaa ja sudenmarjaa esiintyy. Paikoin kasvaa hiirenporrasta ja
metsäalvejuurta. Kuvion pohjoisosa on hyvin kostea, ja puustosta löytyy myös tervaleppää.
Ojissa kasvaa vehkaa.

Kuva 35. Koivuniemen tervaleppävaltaista lehtoa © Petri Parkko

Kuvio on selvästi pohjavesivaikutteinen. Myös rannan tuntumassa lehto on puustoltaan
tervaleppävaltainen (kuva 35). Kuvion itäreuna on kuusta, hieskoivua ja tervaleppää kasvavaa
korpea. Puusto kasvaa mättäillä. Ojituksesta huolimatta korpi on pysynyt kosteapohjaisena ja
luonnontilaisen kaltaisena. Hiirenporras on itäreunassa hyvin runsas. Etelä-Suomen kosteat
runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi (VU) ja saniaiskorvet
erittäin uhanalaisiksi (EN).
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B12 Aurikkovuoren jyrkänteet (kuva 36)
Aurikkovuoren jyrkänteet ovat edustavia ja maisemallisesti arvokkaita. Aurikkovuorella
tavattiin 26.5.2009 huuhkaja Bubo bubo (L-dir), jonka tiedetään pesineen alueella (Laine
2004).

Kuva 36. Aurikkovuoren jyrkänteitä ja vanhaa puustoa toukokuussa 2009 © Petri Parkko

B13 Sulkuvuoren kallioalue
Sulkuvuoren edustava ja maisemallisesti arvokas kallioalue kohoaa Aurikkojärven ja
Laasojärven välisessä kapeikossa.

B14 Aurikkovuoren lehto
Lehto on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine 2004)
arvokkaana luontokohteena. Lehdossa kasvaa hyvin runsaasti taikinamarjaa Ribes alpinum ja
lehto-orvokkia Viola mirabilis sekä kalliokieloa Polygonatum odoratum. Kuviolla lauloi
25.5.2009 tiltaltti (VU). Metsikössä on tavattu liito-oravaa (Dir IV, VU), mutta 2009 siitä ei
tehty havaintoja. Lehdosta ja vuoren rinteiltä on löytynyt harvinaisia vanhan metsän
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kääpälajeja: ketunkääpää Inonotus rheades, karhunkääpää Phaeolus schweinitzii ja
ruostekääpää Phellinus ferrugineofuscus (NT) (Laine 2004). Tuoreet runsasravinteiset lehdot
ovat arvioitu Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).

B16 Kortelahden noronvarsi
Luonnontilaisen kaltainen noronvarsi, jonka puusto on harmaaleppää. Pensaskerroksessa
kasvaa tuomea sekä musta- ja punaherukkaa. Rehevässä kenttäkerroksessa kasvavat mm.
hiirenporras ja mesiangervo.

B20 Paskon rantalehto
Kuvio on kuusivaltaista OMaT-lehtoa. Kuvio jatkuu pohjoiseen kapeana
rantametsäkaistaleena, jonka puusto on harmaaleppävaltaista. Kuviolla on hieman lahopuuta
ja sillä on merkitystä uhanalaisten tikkojen ruokailualueena; se sopii myös pikkutikan (VU)
pesimäalueeksi. Pensaskerroksessa kasvaa pajuja ja kotipihlajan taimia, punaherukkaa sekä
paikoin vadelmaa. Vaihtelevassa kenttäkerroksessa kasvaa mm. mesiangervoa, viitakastikkaa,
nokkosta, metsäalvejuurta, lehtovirmajuurta, metsäkurjenpolvea, sinivuokkoa, velholehteä,
kevätlinnunsilmää, hiirenporrasta ja karhunputkea. Kevätlinnunsilmän runsaus rinteessä sekä
velholehden esiintyminen antavat viitteitä pohjavesivaikutuksesta. Valtaosa kuviosta on
tuoretta keskiravinteista lehtoa. Luontotyyppi on arvioitu Etelä-Suomessa uhanalaisuudeltaan
vaarantuneeksi (VU).

B32 Jussilanniemen lehtolaikku
Latvuskerroksessa kasvaa suuria koivuja, haapoja ja kuusia sekä pari mäntyä. Kuviolla on
kohtalaisesti lahopuuta. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti tuomea, kenttäkerroksessa mm.
sudenmarjaa, tesmaa, sinivuokkoa ja metsäalvejuurta. Kuvio sopii hyvin liito-oravan (Dir IV,
VU) elinympäristöksi. Kuviolta on metsäinen kulkuyhteys Jussilanniemen liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Tuoreet runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu EteläSuomessa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).
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B 37 Koivulahden lehtolaikku
Lehtipuuvaltaista lehtoa, josta löytyy melko runsaasti lahopuuta. Kuvion puusto on koivua ja
harmaaleppää, pensaskerroksessa kasvaa tuomea. Lehtolaikku on hyvää habitaattia
pikkutikalle (VU). Lehdot ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä.

B38 Lietsaaren lehtolaikku
Kulttuurivaikutteista lehtoa, joka on ollut ilmeisesti aikanaan vanhaa peltoa tai laidunta.
Puusto on pääosin harmaaleppää. Pensaskerroksen muodostavat lehtopensaat; punaherukka,
lehtokuusama ja terttuselja. Kuviolla on paljon pieniläpimittaista lahopuuta.
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti kieloa sekä sudenmarjaa. Lehdossa lauloi 10.5.2010
tiltaltti (VU). Kuviolla näkyi paljon jälkiä mäyrän ruokailusta. Lajin pesäluolasto jää
lehtolaikun länsipuolelle. Lehdot ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä.

B50 Papansaaren lehtolaikku
Aivan saaren pohjoisin osa on lehtoa, jonka puusto on harmaaleppävaltaista. Pohjoisosasta
löytyy hieman pieniläpimittaista lahopuuta. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti punaherukkaa
ja tuomea, hieman löytyy myös lehtokuusamaa ja koiranheittä. Kenttäkerros on
hiirenporrasvaltainen. Lehdon eteläpuolella on koivua ja tervaleppää kasvavaa metsäluhtaa,
jonka kenttäkerroksen muodostavat laajoina kasvustoina kasvava viitakastikka sekä mm.
rantarentukka, kurjenjalka ja rantamatara. Palmusammal kasvaa runsaana. Metsäluhdalla on
kohtalaisesti lahopuuta. Kosteat keskiravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).

B55 Päilahden lehtolaikku
Saaren länsireunassa on kohtalaisesti pieniläpimittaista lahopuuta. Kuvion reunaosat ovat
luonnontilaisen kaltaista lehtoa: puusto harmaaleppävaltaista, pensaskerroksessa runsaasti
tuomea. Keskiosan puustoa on harvennettu: useita suuria kuusia, mäntyä ja koivua sekä
pensaskerroksessa runsaasti vadelmaa. Kosteat keskiravinteiset lehdot ovat arvioitu
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviksi (NT).
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B59 Laajanlahden puronvarsi
Kuusikon läpi virtaava puro muuttuu lähellä järveä lehtipuuvaltaiseksi (harmaaleppää ja
koivua). Hiirenporras kasvaa kenttäkerroksessa paikoin runsaana. Puro on luonnontilaisen
kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu
uhanalaisiksi (VU).

B61 Niittylahden luhdat
Melko laaja luhtakuvio, jolla on suurta merkitystä tikkojen ruokailualueena.
Navettasaaren tyvellä on melko laaja tervaleppävaltainen metsäluhta, jonka kenttäkerroksessa
kasvaa paljon mm. rantarentukkaa. Kuvion reunassa lauloi 12.5.2010 vaatelias lehtolaji
mustapääkerttu. Luhta jatkuu veden puolella avoimena sara- ja ruoholuhtana.

B63 Navettasaaren lehdot
Navettasaaren tervaleppävaltaiset lehdot ovat arvokkaita luontokohteita. Lähinnä rantaa olevat
lehdot ovat luhtaisia. Pensaskerroksessa kasvaa huomattavan paljon tuomia, joissa kiipeilee
humalaa. Lehtilahopuuta on paikoin hyvinkin runsaasti. Lehdot ovat erityisen hyvää
elinympäristöä uhanalaisille pikkutikalle (VU) ja valkoselkätikalle (CR). Pikkutikan
naarasyksilö havaittiin lehdossa 12.5.2010. Kuolleissa puissa näkyi tikkojen
ruokailusuppiloita.

5.8.

Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet

B2 Koskuenjärven eteläosa
Kuvio sopii hyvin EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentolajien
lisääntymispaikaksi.

B4 Naurissaaren matalikko (kuva 37)
Naurissaaren matalikko on arvotettu Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä arvokkaaksi luontokohteeksi (Laine 2004). Alue on linnustollisesti
merkittävä. Alueella ovat pesineet mm. kaulushaikara Botaurus stellaris (L-dir, NT) ja
ruskosuohaukka Circus aeruginosus (L-dir, NT). Vuonna 2010 matalikolla pesi naurulokkeja
(VU). Alueella havaittiin 20.8.2009 kaksi kalasääskeä Pandion haliaetus (L-dir, NT). Lisäksi
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matalikolla ruokailivat 19 kanadanhanhea, punasotkanaaras ja kaksi nuolihaukkaa Falco
subbuteo.

Kuva 37 (vas.). Naurissaaren matalikkoa elokuussa 2009.
Kuva 38 (oik.). Elokorento paistattelemassa päivää Naurissaaren matalikolla © Petri Parkko

Koska matalikolta on löytynyt sahalehteä, on sillä mahdollisuus luonnonsuojeluasetuksessa
erityisesti suojellun sudenkorentolajin viherukonkorennon Aeshna viridis (Dir IV, CR)
esiintymiseen. Alue on hyvää habitaattia myös täplälampikorennolle Leucorrhinia pectoralis
(Dir IV).

B21 Oinaslahti
Laidunniittyjen ympäröimä rehevä kapeiden saraluhtien reunustama lahti, jossa kasvaa
runsaasti kelluslehtisiä. Lahti vaikuttaa hyvältä sudenkorentojen lisääntymispaikalta ja sillä on
myös suuri viitasammakon (Dir IV) esiintymisen todennäköisyys.

B28 Kortejärvet
Kortejärvien välissä ovat edustavat isovarpurämeet. Suotyyppi on arvioitu Etelä-Suomessa
uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT).

B15 Kortejärven vanha metsä (kuva 39)
Kuvio on kuusivaltaista metsää, josta löytyy varsin paljon lahoasteiltaan vaihtelevaa
lahopuuta. Kuviolla ei näy jälkiä hakkuista. Ravinteisuudeltaan metsä on mustikkatyypin ja
lehtomaista kangasta. Rehevimmät kohdat ovat OMaT-lehtoa, jossa kasvaa hyvin runsaasti
käenkaalia ja sinivuokkoa sekä kevätlinnunhernettä Lathyrus vernus ja kieloa. Rannan
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tuntumasta löytyy metsäkortekorpia. Metsässä lauloi 25.5.2009 tiltaltti (VU). Etelä-Suomen
vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT) ja tuoreet keskiravinteiset lehdot vaarantuneiksi (VU).
Metsäkortekorvet ovat arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN).

Kuva 39. Kortejärven boreaalista luonnonmetsää 25.5.2009 © Petri Parkko

B17 Laahuksen pikkulokkikolonia (kuva 40)
Laahuksen pienessä saaressa havaittiin 25.5.2009 yhteensä vähintään 115 pikkulokkia Larus
minutus (L-dir) pesillä. Lisäksi paikalla pesii useita pareja naurulokkeja Larus ridibundus
(VU).

B18 Oinaslahden rantaniitty (kuva 41)
Oinaslahtea ympäröivät melko laajat laidunnetut kosteat rantaniityt. Niityt ovat olleet vielä v.
2008 laidunnuksessa. Mesiangervo on kenttäkerroksen valtalaji, mutta myös niittyleinikki,
kevätleinikit ja niittymaarianheinä kasvavat runsaina. Niityillä kasvaa myös melko paljon
luhtalitukkaa Cardamine pratensis (kuva 42). Siellä täällä kasvaa yksittäisiä pajuja.
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Rantaniityt ovat hyvää elinympäristöä ruisrääkälle Crex crex (L-dir, NT). Kuviolla havaittiin
27.5.2009 taivaanvuohi Gallinago gallinago, laulava pensastasku Saxicola rubetra sekä useita
laulavia punavarpusia Carpodacus erythrinus. Etelä-Suomen tuoreet suurruohoniityt ovat
arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).

Kuva 40. Laahuksen pikkulokkikolonia sijaitsee kuvan pienessä saaressa © Petri Parkko

B19 Oinaslahden hakamaa
Hakamaassa kasvaa puustona suuria mäntyjä, kuusta, koivua, harmaaleppää ja tuomea.
Kenttäkerroksen kasvillisuus on lehtomaista. Kuvio on ollut vielä viime vuosina
laidunnuksessa. Sekapuuhaat ovat arvioitu Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).

B23 Onkiluodon naurulokkikolonia
Onkiluodolla pesii naurulokkien (VU) pesimäkolonia, jonka parimäärä 2010 oli yli 200 (Tiira/
Eila Smolander).
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B 24 Tiihalanlahden laulujoutsenen reviiri
Laasojärven Tiihalanlahdella havaittiin 25.5.2009 pesivän oloinen laulujoutsen (L-dir) pari.

Kuva 41 (vas.). Oinaslahden rantaniittyjä. Kuva 42 (oik.). Luhtalitukan kukinto Oinaslahdella.
Kuvat 27.5.2009 © Petri Parkko

B25 Tammivuorenlahti
Tammivuorenlahti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä
(Laine 2004) linnustollisesti arvokkaana luontokohteena.

B26 Kylkilahti
Kylkilahti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaana luontokohteena.

Kortejärvien lintuja: Kuva 43 (vas.). Laulujoutsen pesällään. Kuva 44 (oik.). Haapanakoiras
© Petri Parkko
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B29 Kortejärvien laulujoutsenen pesäpaikka
Kortejärvillä pesi 2010 laulujoutsen (L-dir) (kuva 43) ja haapana (kuva 44).

B39 Naappilan naurulokkikolonia
Liljansaaren ja Seikansaaren pohjoispuolella pesi kesällä 2010 vähintään 70 paria
naurulokkeja (VU) sekä useita silkkiuikkupareja. Alue sopii hyvin EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) sudenkorentolajien lisääntymisalueeksi.

B40 Seikansaaren laulujoutsenen pesä
Seikansaaren länsiosassa pesi 2010 laulujoutsen (L-dir) pari.

B41 Pohjala
Perinnebiotooppi. Arvoluokka: P

B42 Vanha Kellosalmen rantaniitty
Perinnebiotooppi. Arvoluokka: P

B44 Kiviniemen laulujoutsenen pesä
Suomaseman Kiviniemessä, rantaluhdan ja pienen saaren välissä, havaittiin 10.5.2010
laulujoutsenpari (L-dir) pesällään.

B49 Ämmänsaaren lehto
Saaren puusto on harmaaleppä- ja koivuvaltaista. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti tuomea,
punaherukkaa, vadelmaa, taikinamarjaa sekä hieman terttuseljaa. Saaressa on kohtalaisesti
lahopuuta. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. hiirenporrasta, sudenmarjaa, mustakonnanmarjaa,
käenkaalia, metsätähteä sekä mesiangervoa. Saari on järviruokokasvustojen ja kortteikkojen
ympäröimä. Etelä-Suomen kosteat keskiravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisuudeltaan
silmälläpidettäviksi (NT).

B53 Pajukannan ketoneilikat (kuva 45)
Peltotien laidalla kasvoi kesällä 2010 ketoneilikkaa (NT) muutaman m² kasvusto.
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Kuva 45. Kukkivia ketoneilikoita Pajukannassa 30.6.2010 © Petri Parkko

B62 Niittylahden joutsenten levähdysalue
Niittylahden rehevässä pohjukassa ruokaili 12.5.2010 vähintään 105 laulujoutsenta (L-dir).
Alueella on merkitystä myös vesilintujen pesimäalueena. Pohjukassa pesii ainakin
silkkiuikku, härkälintu, nokikana ja tavi.

B64 Mikkolan haat
Perinnebiotooppi. Arvoluokka: P-

B65 Mikkolan haat
Perinnebiotooppi. Arvoluokka: P

B66 Sammallahti
Sammallahti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) linnustollisesti arvokkaana kohteena.
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B67 Lahti Lietsaaressa
Lahti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine 2004)
linnustollisesti arvokkaana kohteena.

B75 Siitaman musta-apilat (kuva 46)
Tien levikkeellä kasvoi kesällä 2010 musta-apilaa (NT) useiden m² alalla.

Kuva 46. Kukkivia musta-apiloita Siitamassa 28.6.2010 © Petri Parkko

6. Eräjärven alue
6.1.

Osa-alueen yleiskuvaus

Osa-alueella on pitkä yhtenäinen rantaviiva, joka rajoittuu lounaisreunastaan suureen
selkäveteen Enonselkään. Aivan osa-alueen eteläosassa on Hietalahden kylä, jonka
luoteispuolella on melko luonnontilaisena säilynyt Karvaanmaanniemi. Eräpyhä työntyy
niemenä Längelmäveteen. Osa-alueen keskellä sijaitsee Eräjärvi, joka on kokonaisuudessaan
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arvotettu arvokkaaksi luontokohteeksi Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004): Eräjärvi on luontaisesti rehevä savimaiden
ympäröimä luontaisesti rehevä järvi, jolla on rikas linnusto. Järven linnustoon kuuluvat mm.
kalasääski, kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti. Eräjärven rannoilla on paljon
viljelyksiä, mutta järvi on myös luontoarvoiltaan merkittävä. Kaupinsaaresta perustettiin 2010
uusi luonnonsuojelualue.

Kuva 47. Eräjärven itäkaakkoista rantaa kesäkuussa 2009 © Vesa Salonen

Eräjärvestä virtaa Längelmäveteen kirkasvetinen Uiherlanjoki, jonka varsilla on edustavia
luhtia ja ruovikkoalueita. Uiherlanjoen varsilla elää monipuolinen linnusto ja vesisiipat
saalistavat hyönteisiä joella. Osa-alueen pohjoisosassa on merkittävä lintuvesikohde
Hirtopohjan Natura 2000-alue, jossa tavataan pesivänä mm. kaulushaikara ja ruskosuohaukka
(Laine 2004). Pohjoisosan Leväslahdella on kaksi pitkää niemenkärkeä. Levännenän
rantametsät ovat mm. liito-oravan elinaluetta.
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6.2.

Luonnonsuojelualueet

Rantayleiskaava-alueen tuntumassa sijaitsevat seuraavat luonnonsuojelualueet:
Pekka Rosellin luonnonsuojelualue YSA204692
Hirtopohja-Rönninsalmi YSA200889

6.3.

Natura 2000 -alue

Rantayleiskaava-alueen vaikutusalueella sijaitsee yksi Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva alue:
Hirtopohja FI0334001

6.4.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymät

C2 Jylhänlähteen liito-oravan elinalue
Huomattavan komeaa järeäpuista sekametsää, jossa kasvaa suuria puita ja melko paljon
lahopuuta. Rinnemetsässä on pieni lähde ja monin paikoin esiintyy lähdetihkua. Rantapuissa
havaittiin pyrstötiaisia. Kuviolta löytyi 2009 liito-oravan (Dir IV, VU) papanoita suuren
kuusen tyveltä.

C3 Uiherlanjoki (kuva 48)
Uiherlanjoki on vesisiipan ruokailualuetta: 19.8.2010 sillan tuntumassa lenteli useita yksilöitä.
Kirkasvetinen Uiherlanjoki virtaa mutkittelevana edustavien korteluhtien ja ruovikoiden läpi.
Alue on linnustollisesti mielenkiintoinen: 2010 alueella tehtiin pesimiseen viittaavia
havaintoja kaulushaikarasta (L-dir, NT), ruskosuohaukasta (L-dir, NT) ja rastaskerttusesta
Acrocephalus arundinaceus (VU).

Uiherlanjoella havainnoitiin sudenkorentoja 30.6.2010, jolloin havaittiin kymmeniä
neidonkorentoja, satoja sirotytönkorentoja, 10 keihästytönkorentoa, kaksi ruskoukonkorentoa,
siniukonkorento Aeshna juncea, seitsemän välkekorentoa sekä 42 täpläkiiltokorentoa
Somatochlora flavomaculata.
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Kuva 48. Uiherlanjoki virtaa mutkitellen luhtien ja ruovikoiden läpi. Kuva 30.6.2010 © Petri Parkko

C14 Viitaniemen liito-oravan elinalue
Metsä on liito-oravan elinaluetta, mutta se on myös kolopuineen uhanalaisille tikoille tärkeä
ruokailu- ja pesimäalue.

C16 Seppälänniemen liito-oravan papanapaikka

C17 Haikanniemen liito-orava papanapaikka

C18 Tervaniemen liito-orava papanapaikka

C20 Levännenän liito-oravan elinalue
C21 Levännenän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka
C22 Levännenän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka
C23 Levännenän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka
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Levännenän liito-oravan elinalue sijoittuu suurelta osin kesämökkien takamaastoon. Kuviolla
kasvaa paljon haapaa. Suuri osa kuviosta on ravinteisuudeltaan lehtoa, jossa kasvaa runsaasti
sinivuokkoa ja imikkää.

6.5.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

C1 Uiherlan lehtolaikku
Pieni edustava lehto, jossa on paljon kuollutta puustoa. Lehdot ovat arvioitu uhanalaisiksi
luontotyypeiksi.

C4 Luhdanlahden lehtolaikut
Luhdanlahden pohjoisrannalla on tervaleppävaltainen ja harmaaleppävaltainen lehto. Lehdot
ovat melko luonnontilaisia ja lahopuustoisia. Tervaleppälehdon pohjoisreunalla havaittiin
2009 maastotöissä pyyn (L-dir) poikue. Lehdot ovat arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi.

C6 Ylä-Kuivasen puro
Purolaaksossa kasvaa humalaa ja velholehteä. Humala on Pirkanmaalla harvinainen
putkilokasvilaji. Puron lähimetsät ovat vastaharvennettua talousmetsää. Puro on
luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeen
purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

C24 Selkäsaaren lehtolaikku
Kuvion puusto on harmaaleppävaltaista. Lehtopensaat, punaherukka ja lehtokuusama, ovat
runsaita. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. vuohenputkea, nokkosta ja sudenmarjaa. Lehdot ovat
arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi.

C25 Orisaaren lehto (kuva 49)
Kuvion latvuskerroksen valtalaji on harmaaleppä, rannassa kasvaa myös tervaleppää. Kuvion
reunalla kasvaa pari suurta kuusta, jota kasvaa myös kuvion alikasvoksena. Kuviolta löytyy
melko paljon lahopuuta. Kuolleissa puissa on paljon kääpiä sekä tikkojen ruokailujälkiä.
Tuomi on pensaskerroksessa hyvin runsas; suurimmat tuomet yltävät latvuskerrokseen. Muita
pensaskerroksen lajeja ovat taikinamarja, punaherukka, vadelma sekä paatsama.
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Kenttäkerroksessa käenkaali on paikoin hyvin runsas, paikoin kasvaa kieloa, hiirenporrasta,
metsäalvejuurta, sudenmarjaa, nokkosta. Kuviolla tavattiin 17.8.2010 kaksi pyytä (L-dir).
Lehto on erityisen hyvää habitaattia pikkutikalle (VU), mutta se sopii myös valkoselkätikan
(L-dir, CR) ruokailualueeksi. Etelä-Suomen kosteat runsasravinteiset lehdot ovat luokiteltu
uhanalaisiksi (VU).

Kuva 49. Orisaaren lehdossa on melko paljon pieniläpimittaista lahopuuta. Kuva 17.8.2010
© Petri Parkko

6.6.

Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet

C5 Kuivasen sekametsä
Kuvion on poikkeuksellisen luonnontilaista sekapuustoista metsää, josta löytyy melko paljon
järeää lahopuuta. Metsässä on paljon kookkaita kuolleita ja kuolevia katajia, joten metsä
lienee ollut avoin laidun, joka on sittemmin luontaisesti metsittynyt. Kuvion puusto on niin
iäkästä, että lahopuuta on tulossa lisää.
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C7 Lahdenpohja
Luhdanlahden pohjukassa on melko laaja rantaluhta. Alue sopii EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) sudenkorentolajien lisääntymispaikaksi. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu
silmälläpidettäviksi (NT).

C8 Karvaanmaanniemi
Koko niemen kärkiosa on varsin luonnontilaista ja edustavaa. Alueella pesi 2009 pikkutikka
(VU): alueella havaittiin varoittelevat emolinnut. Karvaanmaanniemi on maisemallisesti
arvokas alue.

C9 Karvaanmaanniemen kuikan pesimäpaikka
Karvaanmaanniemellä havaittiin ilmeinen kuikan (L-dir) pesäpaikka 2009 maastotöissä.

C11 Hietalahden eteläreunan luodon kuikan pesäpaikka
Luodon tuntumassa tehtiin alkukesällä 2009 useita havaintoja 1–2 kuikasta (L-dir).

C12 Halkosaaren lokkiluodot
Lokkien, tiirojen ja vesilintujen pesintään hyvin sopiva luotoryhmä.

C13 Rauhalahti
Luodoilla ja niiden lähiympäristössä havaittiin alkukesän 2009 maastokäynnillä
Rauhalahdella ja läheisillä Halkosaaren lokkiluodoilla on melko monipuolinen linnusto:
alkukesällä 2009 alueella havaittiin mm. kanadanhanhen Branta canadensis poikue, neljä
pikkulokkia (L-dir), muutama kalalokkipari, harmaalokkipari ja tukkakoskelokoiras.

C15 Ansionniemen metsä
Arvokas metsäalue, jolla kasvaa huomattavan suuria puita: mm. tammia, melko kookas
visakoivu, kolme metsävaahteraa sekä muutama pähkinäpensas Corylus avellana.

C19 Paimennusjärvi
Järvi on rannoiltaan laajasti umpeen kasvanut. Soistuneella rantaluhdalla tavattiin kesäkuun
2009 maastotöissä kosteikkojen peruslajeista taivaanvuohi Gallinago gallinago, pajusirkku
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Emberiza schoeniclus ja ruokokerttunen Acrocephalus schoeniclus. Järven tuntumassa
havaittiin myös ruskosuohaukka (L-dir, NT) ja kurki (L-dir). Järvi on hyvä lisääntymispaikka
sudenkorennoille.

C26 Karjalansaaren lokkiluodot
Karjalansaaren ja Eräsalon välisillä luodoilla on pesinyt 3–4 paria selkälokkeja (VU) (Timo
Laine, suull.).

7. Längelmäen alue
7.1.

Osa-alueen yleiskuvaus

Längelmäen muodoltaan pitkänomainen ja hyvin laaja osa-alue sisältää hyvin monenlaisia
vesistöjä ja vahoja kulttuurimaisemia. Valtatien pohjoispuolelle jäävä osa on paikoin hyvin
erämainen kaakkuri- ja majavalampineen. Tuolta alueelta löytyy huomattavan paljon
luontoarvoja. Längelmäen kirkonkylän ja valtatien väliin jäävät Lopenselkä, kapea
Karvaansalmi sekä Säkkiänselkä. Kirkonkylän koillispuolella Tunkelossa kasvaa Oriveden
suurin esiintymä sahalehteä, jolla elää harvinainen viherukonkorento.

Längelmäen kirkonkylä on vanhaa kulttuuriympäristöä, jonka tuntumasta löytyy myös paljon
merkittäviä luontoarvoja. Kirkonlahti on linnustollisesti merkittävä kohde, jolla elää myös
useita direktiivilajeja. Kirkonkylän lounaispuolella on suuria saaria: Salonsaari, Vinninsaari ja
Naurissaari. Saarissa on paljon viljelyksiä, mutta myös merkittäviä luontoarvoja.
Vinninsaaren eteläpuolella on Huhkaimenselkä, jonka eteläosasta on vesiyhteys rehevälle
Löytäneenlahdelle. Lahden kaakkoisosaan laskee kirkasvetinen Västilänjoki. Osa-alueen
itäosassa virtaa vapaana toinen arvokas virtavesi Pääskylänjoki.
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Kuva 50. Keväinen näkymä Längelmäen kirkolta 13.5.2010 © Petri Parkko

Längelmäen alueen eteläosaa hallitsee laaja ja etenkin linnustollisesti merkittävä Löytäne,
jolla pesii mm. useita kuikkapareja ja uhanalaisia selkälokkeja. Aivan osa-alueen
kaakkoisimmassa osassa on erillinen Oriveteen kuuluva alue, jolla on melko vähän
rantayleiskaavaan kuuluvia rantoja. Tähän kulmaan kuuluu osa Ottelen rannoista sekä joitakin
pieniä lampia, joilla elää mm. lummelampikorentoa.

7.2.

Luonnonsuojelualueet

Rantayleiskaava-alueen tuntumassa sijaitsevat seuraavat luonnonsuojelualueet:
Taipaleen metsä YSA205113
Rämesalon luonnonsuojelualue YSA041998
Toivosen metsä YSA205279
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7.3.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymät

D11 Haarajärven liito-oravan elinalue
Alueella tehtiin 2010 useita papanahavaintoja.

D13 Kalliojärven liito-oravan elinalue
Kuviolla tehtiin hajanaisia ja niukahkoja havaintoja liito-oravasta, mutta tarkastettavia puita
oli alueella paljon. Metsä on myös muuten säästämisen arvoinen: todella edustava
elinympäristökokonaisuus – hieno elinympäristöjatkumo purosta ja rannasta kuivalle kalliolle;
rakenteellisesti hyvin monipuolinen jyrkänne lohkareikkoineen, lehtoa, metsässä melko
monipuolinen puusto, suuria puita, myös pihtoja ja lehtikuusia. Kuvio sisältää metsälain
erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

D15 Ristijärven liito-oravan papanapaikka 1
D16 Ristijärven liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
D17 Ristijärven liito-oravan papanapaikka 2

D25 Pitkäveden liito-oravan elinalue
Papanahavainnot tehtiin kapeassa kärjessä rajauksen eteläpäässä; rajaus tehty hyvän näköisen
yhtenäisen metsäalueen perusteella.

D26 Lepistönveden liito-oravan elinalue
Lepistönveden liito-oravan elinalue on pieni metsäkuvio tien ja sähkölinjan välissä.

D34 Hernesalmen liito-oravan elinalue
Hernesalmessa on liito-oravalle sopivaa elinympäristöä vähän, lähinnä kesämökin
pihapiirissä. Papanoita löytyi hyvin runsaasti suuren kuusen alta aivan mökkitien varrelta.

D36 Längelmäen kirkonkylän direktiivilajikeskittymä
Hautausmaalle johtavan sillan eteläpuolella havaittiin keväällä 2010 useiden
viitasammakoiden (Dir IV) soidinääntelyä. Sillan eteläpuolen rehevästä lahdenpohjukasta
löytyi 1.7.2010 kaksi täplälampikorennon (Dir IV) koirasyksilöä ja alue on hyvin
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todennäköisesti lajin lisääntymispaikka. Sillan tuntumassa havaittiin 19.8.2010
lepakkokuuntelussa vähintään kaksi vesisiippaa. Viiksisiippalaji saalisteli sillan itäpuolella,
pohjanlepakko lähellä hautausmaata.

D40 Rookinsalmen liito-oravan elinalue
D41 Rookinsalmen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
D42 Rookinsalmen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Hieno lehtokuvio, jonka puusto on harmaaleppää, haapaa ja rauduskoivua, alikasvoksena
kasvaa kuusta. Kuviolla on paikoin paljon lahopuuta. Tuomi on pensaskerroksessa hyvin
runsas, mutta myös lehtokuusamaa löytyy melko paljon. Kenttäkerroksen valtalajina kasvaa
kielo. Kuvio on hyvää habitaattia liito-oravalle, mutta Vinninsaari on hyvin erillään muista
liito-oravan elinalueista.

D43 Väärä-Kaikun liito-oravan elinalue
D44 Väärä-Kaikun liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Hyvää varttunutta kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa myös vanhoja mäntyjä ja haapaa.
Rannan tuntumassa on majavan kaatamia haapoja. Kuviolla varoitteli 14.7.2010 nuolihaukka
Falco subbuteo.

D46 Pitkälahden viitasammakon lisääntymisalue
Pitkälahden pohjukassa kuultiin 13.5.2010 kymmenien viitasammakoiden soidinääntelyä.

D49 Myllykulman vesisiipan ruokailualue (kuva 51)
Pääskylänjoen Myllykulman sillan tuntumassa havaittiin paljon vesisiippoja 19.8.2010
lepakkokuuntelussa. Alueella saalisteli todennäköisesti useita kymmeniä yksilöitä.
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Kuva 51 (vas.). Pääskylänjoen Myllykulman koski on vesisiipan ruokailualuetta.
Kuva 52 (oik.). Immenkorennon koirasyksilö Pääskylänjoella 14.7.2010 © Petri Parkko

D50 Västilänjoen vesisiipan ruokailualue (kuva 53)
Västilänjoen ylittävän sillan tuntumassa havaittiin paljon vesisiippoja 19.8.2010
lepakkokuuntelussa. Useita yksilöitä näkyi lennossa veden pinnan tuntumassa. Västilänjoki
on arvokas virtavesikohde, jonka uoma virtaa luonnontilaisen kaltaisena. Joen rantavyöhyke
on harmaaleppävaltaista lehtoa, joka sopii uhanalaisen pikkutikan (VU) elinympäristöksi.
Joen pohja on Västilän kylän kohdalla hiekkaa, soraa ja paikoin kiviä, mutta muuttuu
lähempänä Löytäneenlahtea savipohjaiseksi.

Kuva 53 (vas.). Västilänjoki on arvokas virtavesikohde, jolla elää mm. vesisiippoja.
Kuva 54 (oik.). Purokorento pyydystettynä Västilänjoella 1.7.2010 © Petri Parkko

Joella elää vaateliasta virtavesilajistoa, johon kuuluvat mm. aitojokikorento Gomphus
vulgatissimus ja purokorento Cordulegaster boltonii (kuva 54). Neidonkorento Calopteryx
virgo on joella yleinen. Lisäksi 1.7.2010 joella nähtiin välkekorento Somatochlora metallica.
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D54 Ropanniemen liito-oravan elinalue
D55 Ropanniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
D56 Ropanniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
D57 Ropanniemen liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Nuutin Löytänen pohjoisosan Ropanniemi on osittain vanhoille pelloille muodostunutta
kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa paikoin paljon haapaa. Koko niemi sopii liito-oravan
elinalueeksi, vaikka aivan kärjessä ei kasva haapaa.

D71 Taivaljärven lummelampikorennon lisääntymispaikka (kuva 55)
Taivaljärvi on pitkänomainen suolampi, jonka länsireuna on hyvin rikkonainen. Pienissä
poukamissa kasvaa ulpukoita, joiden lehdillä lummelampikorennon koiraat partioivat (kuva
56). Rajaukseen on otettu mukaan myös edustavat rantasuot, jotka ovat lammen luoteisosassa
edustavaa nevaa. Epäyhtenäisiä järviruokokasvustoja on pitkin lammen rantoja. Lammen
länsireunan kelluslehtisillä partioi 1.7.2010 seitsemän lummelampikorennon koirasta. Lisäksi
lammella havaittiin: keihästytönkorentoja, sirotytönkorentoja, kymmeniä taigatytönkorentoja
Coenagrion johanssoni, isotytönkorentoja, vaskikorentoja, ruskohukankorentoja ja
pikkulampikorentoja. Lisäksi nevan kukilla ruokaili seitsemän suokeltaperhosta.

Kuva 55 (vas.). Ottelen Taivaljärven luoteisosaa. Kuva 56 (oik.). Lummelampikorennon koiras partioimassa
ulpukan lehdellä Ottelen Taivaljärvellä. Kuvat 1.7.2010 © Petri Parkko
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D80 Vähäjärven liito-oravan elinalue
D81 Vähäjärven liito-oravan levähdyspaikka: Suuri kuusi
D82 Vähäjärven liito-oravan lisääntymispaikka: Kolohaapa
Eniten papanoita löytyi keväällä 2010 Vähäjärven pohjoisreunasta, jossa rantametsät ovat
melko hyvää habitaattia liito-oravalle. Myös mökkien pihapiireissä on liito-oravalle sopivia
ruokailupuita, ja papanoita löytyikin yhden kuusen alta mökin läheisyydestä. Lähellä valtatietä
kasvaa kuusta ja nuoria haapoja. Järven eteläreunassa on niukasti liito-oravalle sopivaa
metsää. Ainut lisääntymispaikaksi tulkittava kolohaapa löytyi kuitenkin aivan järven
kaakkoiskulmasta. Järven rantamilla on hakkuiden jälkeen niin vähän liito-oravahabitaattia,
että kulkuyhteyden muihin metsiin tulee olla kunnossa. Valtatien ylitys on Vähäjärven
kohdalla hankalaa, joten luonnollisin kulkusuunta olisi eteläisiin ilmansuuntiin. Hakkuiden
takia myös Eräslahden tien eteläpuolella olevat metsät ovat melko pahoin pirstoutuneet, mutta
siellä saattaa olla vielä liito-oravalle sopivaa metsää.

7.4.

Erityisesti suojellun eliölajin esiintymä

D31 Kartiskasalmen viherukonkorennon elinalue (kuva 57)
Tunkelon Pitkäveden Kartiskasalmi on ollut vielä 1980-luvulla hyvin merkittävä
viherukonkorennon lisääntymispaikka, mutta kanta vaikuttaa huolestuttavasti pienentyneen.
Vuonna 2010 alueella havaittiin lajin parhaimpaan lentoaikaan vain yksi koiras ja kaksi
naarasta (Hatikka/ Pekka Leinonen & Juha Rahkonen). Myös kahdella käynnillä 1990-luvulla
alueella havaittiin vain muutamia yksilöitä (Suomen Sudenkorentoseura ry:n
sudenkorentoverkko/ Sami Karjalainen).

Lahdenpohjukassa kasvaa hyvin runsaasti sahalehteä, jonka kasvustot ovat myös muille
sudenkorentolajeille hyviä lisääntymispaikkoja. Kartiskasalmella pesii myös monipuolista
linnustoa: luhdalta löytyi elokuussa 2010 keväinen kurjen (L-dir) pesä ja paikalla havaittiin
keväällä 2010 laulujoutsen (L-dir) pari.
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Kuva 57 (vas.). Tunkelon Kartiskasalmen reheväkasvuista pohjukkaa sahalehtikasvustoineen.
Kuva 58 (oik.). Sahalehden lehdet pistävät esiin rantavedestä. Tunkelo 17.8.2010 © Petri Parkko

7.5.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

D1 Lepolahden rantakallio
Poronjäkälikköjä ja vanhoja mäntyjä. Jyrkänteen alla suuria haapoja, joista ainakin yhdessä on
tikankoloja.

D2 Jampinvuoren jyrkänne
Hyvin korkea ja maisemallisesti arvokas jyrkänne, jonka päällä on pesinyt kalasääski Pandion
haliaetus (L-dir, NT) ensin kolmionmittaustornissa ja sen kaaduttua männyssä (mökkiläiset).
Läheisen kesämökin pihassa havaittu huuhkaja Bubo bubo (L-dir) on saattanut pesiä
jyrkänteellä, jolla on paljon lajille sopivia kalliohyllyjä. Jyrkänteenalusmetsä on melko
vaatimaton, sillä istutettu kuusikko tulee lähelle jyrkännettä. Jyrkänne on keskiravinteinen
varjoisa kalliojyrkänne. Luontotyyppi on arvioitu Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT).

D3 Iso Kukkojärven itäpään jyrkänne
Ei erityisen edustava, mutta korkeudeltaan metsälain vaatimukset täyttävä yli 10 m korkea
jyrkänne, jonka alla on majavan kaatama haapa.

D4 Kalatonjärven jyrkänne päällysmetsineen
Jyrkänne on korkea ja hyvin edustava. Mäntyvaltainen, kitukasvuinen puusto on vanhaa.
Jyrkänteen alla kasvaa vähän haapaa. Päällysmetsä on varsin luonnontilaista varttunutta
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sekametsää, josta löytyy myös hieman kuusimaapuuta. Metsässä tavattiin 19.8.2009 pyy (Ldir).

D5 Hissankallion noronvarsi
Pysyvä, mutkitteleva vedenjuoksu-uoma, jonka varsilla hiirenporras kasvaa runsaana. Lisäksi
noronvarresta löytyy korpi-imarretta, mesiangervoa, ojakellukka sekä rönsyleinikkiä.

D6 Lepolahden noronvarsi
Varttuneen kuusivaltaisen metsän keskellä virtaavalle norolle on kaatunut joitakin kuusia
maapuiksi. Hiirenporras on hyvin runsas.

D7 Vähäjärven lehtolaikku
Vähäjärven itäpäädyssä laskuojan ja mökkitien välissä sekä hieman mökkitien pohjoispuolella
oleva tuore lehtolaikku, jossa latvuskerroksessa kasvaa harmaaleppää ja koivua sekä hyvin
tiheässä pensaskerroksessa tuomea ja punaherukkaa. Lehdot ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia
luontotyyppejä.

D14 Iso-Röyhkösen jyrkänteenalusmetsä
Vastakkaiset edustavat jyrkänteet, joiden molempien alla vähän raidankeuhkojäkälää ja
vanhoja lehtipuita, myös kolopuita ja lahopuuta. Jyrkänteenalusmetsässä kasvaa
metsälehmuksia. Sola viettää tuoreena ja kosteana lehtona järveen.

D19 Kotarijärven puro
Puro on luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen
havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

D21 Haukijärven puro
Puro on luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen
havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

D22 Haukijärven noro
Puro on luonnontilaisen kaltaisena vesilain suojelema kohde.
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D27 Kotoniemen lehto
Hieno tuore lehto, jonka puusto on huomattavan luonnontilaista. Lehdot ovat Etelä-Suomessa
uhanalaisia luontotyyppejä.

D32 Kartiskasalmen noronvarsi
Varttuneessa harvennetussa kuusikossa virtaava noro on uomaltaan mutkitteleva ja
luonnontilainen. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin mustaherukkaa. Hiirenporras kasvaa
uoman reunoilla runsaana, paikoin löytyy myös mustakonnanmarjaa. Lisäksi norossa kasvaa
rantarentukkaa.

Kuva 59. Männynkääpä kasvaa vain vanhoissa männyissä. Längelmäki, Latosaari 18.8.2010
© Petri Parkko

D37 Latosaaren lehtolaikku ja kallioalue
Lehdon puusto on harmaaleppää ja raitaa. Kuviolla on kohtalaisesti pieniläpimittaista
lahopuuta. Kuolleissa puissa näkyy tikkojen ruokailusuppiloita. Lehtoa reunustavat suuret
kuuset ja haavat. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti punaherukkaa sekä lehtokuusamaa ja
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tuomea. Kenttäkerroksen muodostavat mm. vuohenputket ja mustakonnanmarjat, ylempänä
rinteessä kasvaa mesiangervoa. Kosteat runsasravinteiset lehdot ovat Etelä-Suomessa
uhanalaisia luontotyyppejä.

Kallioalueen puusto on vanhaa kitukasvuista mäntyä, pensaskerroksessa kasvaa katajaa.
Kallioilla on myös hieman kuollutta puustoa. Yhdessä männyssä kasvaa männynkääpää (kuva
59).

D38 Hirttokallion luhta
Luhta-alueen reunassa esiintyy pienialaisesti tervaleppävaltaista metsäluhtaa, jolta löytyy
kohtalaisesti kuollutta puustoa. Luhdan reunassa pesi 2010 pyrstötiainen: emolintujen nähtiin
hakevan ruokaa poikasilleen. Alueella on kapea pajuluhtavyö, ja veden puolella on laajaalaisesti sara- ja ruoholuhtaa. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu silmälläpidettäviksi (NT).

D45 Saarijärven suosaari
Erillinen rämesaari, jossa on paljon kuollutta puustoa. Puiden kuoleminen johtuu
todennäköisesti majavan nostamasta vedenpinnasta.

D48 Aittosaaren luhta
Aittosaaren tyvellä oleva ojittamaton ja melko edustava sara- ja ruoholuhtakuvio. EteläSuomen avoluhdat ovat arvioitu silmälläpidettäviksi (NT).

D58 Haapalahden luhta
Kuvio on pääosin sara- ja ruoholuhtaa, mutta sillä kasvaa myös järviruokoa ja veden puolella
kortteikkoa. Etelä-Suomen avoluhdat ovat arvioitu silmälläpidettäviksi (NT).

D61 Santtukärjen rantakalliot
Etenkin maisemallisesti arvokkaita karukkokallioita.

D67 Tarvilahden luhta
Sara- ja ruoholuhtaa, jolla kasvaa pienialaisesti myös järviruokoa. Etelä-Suomen avoluhdat
ovat arvioitu silmälläpidettäviksi (NT).
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D68 Runtelinmäen lehtolaikku ja puronvarsi
Lehto on suurelta osin selvästi ihmisen muokkaamaa vanhaa peltoa tai niittyä, mutta se on
muuttumassa luonnontilaiseksi. Latvuskerroksessa kasvaa koivua ja rannan tuntumassa myös
tervaleppää, pensaskerroksessa taikinamarjaa ja tuomea. Kenttäkerroksen kasveista
mainittakoon lehtotähtimö ja lehtovirmajuuri, myös mesiangervo, ojakellukka ja nokkonen
kasvavat runsaina. Puron uomaa on ylempää perattu, järven tuntumassa uoma vaikuttaa
luonnontilaiselta. Uoman reunoilla kasvaa mm. kevätlinnunsilmää. Puro on luonnontilaisen
kaltaisilta osiltaan vesilain suojelema kohde. Etelä-Suomen kosteat runsasravinteiset lehdot ja
havumetsävyöhykkeen purot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

D74 Piittalanniemen tervaleppäluhta
Tervaleppäluhta on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä
(Laine 2004) arvokkaana luontokohteena. Etelä-Suomen tervaleppäluhdat ovat arvioitu
uhanalaisiksi (VU).

D78 Jokiojan lehto 1
Vähäjärven puolella lehto on säilyttänyt valtatien rakentamisesta huolimatta
ominaispiirteensä. Kuviosta osa on vanhoille pelloille muodostunutta lehtoa. Kasvillisuus on
monipuolisinta lähimpänä valtatietä, jossa myös Jokiojan uoma muistuttaa eniten
luonnontilaista puroa. Puron eläimistöön kuuluvat saukko (Dir IV) ja vesipäästäinen Neomys
fodiens (Laine 1995). Kenttäkerroksessa näkyi 26.5.2010 maastokäynnillä mm. lehtopalsamin
taimia. Vesi on melko kirkasta.

Vähäjärven puolella lehto kuuluu todennäköisesti liito-oravan (Dir IV, VU) elinalueeseen,
sillä lähin papanapaikka 2010 löytyi Vähäjärven pohjoisreunasta. Lehdossa on jyrkänteen alla
liito-oravalle sopivia ruokailupuita sekä kuusia suojapuiksi. Kohde on luokiteltu Oriveden
seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n valtatie 9 parantamissuunnitelmaan liittyvässä
ympäristöselvityksessä (Laine 1995) paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi.

D79 Jokiojan lehto 2
Eräsjärven puolella Jokiojan varren koivuvaltaista puustoa oli talvella 2009/2010 harvennettu
aivan puroon saakka. Rantayleiskaavaan kuuluvalla alueella kasvillisuus on hyvin rehevää ja
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mesiangervovaltaista, myös lehtovirmajuuri esiintyy yleisenä. Uoman varsilla kasvaa
runsaasti rantarentukkaa ja purolitukkaa. Kohde on luokiteltu Oriveden seudun
luonnonsuojeluyhdistys ry:n valtatie 9 parantamissuunnitelmaan liittyvässä
ympäristöselvityksessä (Laine 1995) paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Etelä-Suomen
kosteat runsasravinteiset lehdot ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU).

7.6.

Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet

D8 Eräsjärven Lepolahden rantametsä
Paikoin hyvää habitaattia liito-oravalle (Dir IV, VU): useita suuria haapoja sekä järeitä kuusia.

D9 Jampinvuoren lounaispuolen niemi
Liito-oravalle (Dir IV, VU) sopivaa metsää.

D10 Ämmänsaaren vanha metsä (kuvat 60 ja 61)
Saaren eteläreunassa kasvaa mustikkatyypin kankaalla vanhoja mäntyjä ja koivua,
alikasvoksen muodostavat kuuset. Rannan tuntumassa kasvaa tervaleppää. Pensaskerroksessa
kasvaa katajaa. Koivumaapuuta löytyy melko paljon. Lisäksi alueella on useita keloja.

Saaren itäreunassa puusto muuttuu kuusivaltaiseksi vanhaksi sekametsäksi, joka on
mustikkatyypin ja lehtomaista kangasta. Rehevimmillä paikoilla, lehtolaikuilla
pensaskerroksesta löytyy taikinamarjaa ja kenttäkerroksesta ahomansikkaa, oravanmarjaa,
metsäalvejuurta, metsäorvokkia, sinivuokkoa, kieloa ja kivikkoalvejuurta sekä hieman
mustakonnanmarjaa ja sudenmarjaa. Alueelta löytyy pitkälle lahonneita kuusimaapuita, joten
saaressa on lahopuujatkumo. Monin paikoin kasvaa yövilkan Goodyera repens kasvustoja.
Sammalet ovat metsäsammalia.

83
Oriveden rantayleiskaavan luontoselvitys 2009–2010

Kuva 60 (vas.). Ämmänsaaressa on suuria jo sammalen peittämiä maapuita, joilla kasvaa kääpiä.
Kuva 61 (oik.). Ämmänsaaresta löytyy sekä lehti- että havulahopuuta.
Kuvat 18.7.2010 © Petri Parkko

Kuusten joukossa kasvaa paikoin myös harmaaleppää. Saaresta ei löydy merkkejä hakkuista.
Etenkin itäreunassa on runsaasti kuollutta puustoa: kuusta, mäntyä, koivua sekä vähän
harmaaleppää. Saaren luoteisosassa on rannan tuntumassa lehtolaikku, jonka puuston
muodostavat harmaalepät, pensaskerroksessa kasvaa tuomea sekä taikinamarjaa ja
punaherukkaa. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti saniaisia sekä mm. ahomansikkaa ja
sinivuokkoa. Lehtolaikulta löytyy pitkälle lahonneita leppämaapuita.

Saaren lounaisosassa on karukkokallioita, joilla kasvaa vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä.
Keloja on paljon. Kallioalueelta löytyy palokärjen (L-dir) ruokailujälkiä. Saaressa pesii
nuolihaukka, jonka poikue havaittiin 18.7.2010. Muita saaren pesimälintuja ovat käpytikka,
töyhtötiainen, talitiainen, sinitiainen, hippiäinen ja vihervarpunen.

D12 Haarajärven metsä
Suhteellisen luonnontilainen ja puustoltaan varttunut kuusivaltainen metsä. Haarajärven
koillispäässä edustava puronotko, jossa kasvaa kotkansiipeä Matteuccia struthiopteris.
Haarajärven lounaispäässä on majavan nostama tulva: vettä metsässä ja luhtaisia rantoja.
Luontoarvokokonaisuuteen kuuluu myös Haarajärven laskupuro.

D18 Särkijärven arvokas metsäalue
Edustavaa vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa paljon suuria haapoja. Kuviolta löytyy
myös paljon lahopuuta; mm. majavan äskettäin kaatama suuri haapa. Metsä sopii erittäin
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hyvin liito-oravan elinympäristöksi, mutta 2010 maastotöissä papanoita ei löytynyt. Metsä
vaikuttaa hyvältä kääpä- ja kovakuoriaiskohteelta. Koillisosan laholla haavalla kasvoi
kruunuhaarakas Clavicornia pyxidata.

Kuva 62. Kaakkuripari Kaakkolammilla 26.5.2010 © Petri Parkko

D20 Kotarijärven kaakkurilampi
Kotarijärvellä havaittiin kesän 2010 maastotöissä kaakkuri (L-dir, NT) pari.

D23 Kaakkolammien kaakkurilampi
Lammilla havaittiin 2010 maastotöissä kaakkurin (L-dir, NT) piileskelevä ja pesivän oloinen
pari (kuva 62).

D24 Iso-Ellijärven kaakkurilampi
Lammella varmistettiin kaakkurin pesintä kesällä 2010: kaksi vanhaa lintua poikasen kanssa.
Iso-Ellijärvi on ollut kaakkurin pesimälampi ainakin 1970-luvun alusta lähtien.
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D28 Harolanlahden lehto
Kohde on luokiteltu Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n valtatie 9
parantamissuunnitelmaan liittyvässä ympäristöselvityksessä (Laine 1995) paikallisesti
arvokkaaksi lehdoksi. Etelä-Suomen lehdot ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

Kuva 63. Reheväkasvuista Tunkelonlahtea elokuussa 2009 © Petri Parkko

D29 Tunkelonlahden luhta
Edustava sara- ja ruoholuhta, jolla on merkitystä lintujen pesimä- ja ruokailualueena.

D30 Tunkelonlahti (kuva 63)
Alueella kasvaa sahalehteä, jolla elää viherukonkorento (CR, erityisesti suojeltu laji).
Tunkelonlahdella ei löytynyt viherukonkorentoa kesien 2009 ja 2010 maastotöissä, mutta laji
elää läheisessä Pitkäveden Kartiskasalmessa.
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D33 Salkkilahden liito-oravalle sopiva metsä
Kuusivaltaista varttunutta sekametsää, jossa kasvaa suuria haapoja. Metsä on erityisen hyvää
elinympäristöä liito-oravalle, mutta kevään 2010 maastotöissä siltä ei löytynyt papanoita.
Kuviolta löytyi harvinainen karhunkääpä Phaeolus schweinitzii (kuva 64).

Kuva 64. Karhunkäävän hyvin suuri itiöemä Salkkilahden rantametsässä 27.5.2010 © Petri Parkko

D35 Längelmäen Kirkonlahti ja Pohjanheimonlahti
Kirkonlahti ja Pohjanheimonlahti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena. Lahti on linnustollisesti
arvokas alue, jolla pesii mm. kaulushaikara (L-dir, NT). Alue sopii myös viitasammakon (Dir
IV) lisääntymisalueeksi.

D39 Piittalan Eerolan metsälaidun
Perinnebiotooppi. Arvo P-
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D47 Lokinkärjen lehto- ja luhta-alue
Lokinkärjen lehto- ja luhta-alue on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena.

D51 Löytäneenlahden kortteikko
Löytäneenlahden lounaisimmassa pohjukassa on edustavat laajat kortteikot ja luhdat, jotka
ovat linnustolle ja sudenkorennoille tärkeitä. Kortteikon sisällä on pieniä avovesialueita, jotka
ovat sudenkorennoille hyviä lisääntymispaikkoja. Kuviolla havaittiin 1.7.2010 laulujoutsen
(L-dir) poikue: emolintujen seurassa oli vähintään kaksi maastopoikasta. Lisäksi kuviolla
ruokailivat harmaahaikara Ardea cinerea, härkälintupoikue sekä haapanoita ja taveja.

D52 Pikku-Vinkiän koski
Vinkiänjärven ja Mason välissä oleva edustava koskialue. Koskella käytiin toukokuussa 2010,
joten virtavesilajiston selvittämiseen ei ollut mahdollisuutta. Koskissa ja niiden suvannoissa
elää useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä eliölajeja.

D53 Taustianpohja
Rehevä järviruokoa kasvava lahdenpohjukka, jossa pesi 2010 kurki (L-dir): maastokäynnillä
25.5. havaittiin emolinnun nousevan pesältä ja peittelevän muniaan. Hieman aikaisemmin
lahdelta kuului kurkiparin huutoa. Pohjukka sopii myös sudenkorentojen lisääntymisalueeksi.

D59 Ihrankari
Ihrankarilla pesivät 2010 ainakin kuikka (L-dir) ja n. 20 paria kalalokkeja.

D60 Paskaluoto
Paskaluodolla pesi 2010 n. 10 paria kalalokkeja. Lisäksi luodon tuntumassa havaittiin
selkälokki (VU) pari.

D62 Selkäkarit, pohjoinen
Luodolla pesi 2010 kuikka (L-dir), ainakin viisi kalalokkiparia, harmaalokkipari sekä viisi
kalatiiraparia (L-dir).
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D63 Selkäkarit, eteläinen
Luodolla pesi 2010 selkälokki (VU) pari, kalalokkipari ja harmaalokkipari.

D64 Pohjolan perinnebiotooppi
Perinnebiotooppi. Arvo MAlueesta suuri osa (Vanhankylänniemen kärkiosa) sopii liito-oravan elinympäristöksi, mutta
kevään 2010 maastotöissä papanoita ei löytynyt.

D65 Mulkovuoren metsä
Mulkovuori pudottautuu jyrkästi Iso Löytänen rantaan. Karttaan rajatulla alueella kasvaa
järeää kuusivaltaista metsää, josta löytyy myös haapaa. Metsä sopii hyvin liito-oravan
elinalueeksi ja sieltä on myös olemassa vanha papanahavainto (Timo Laine, suull.). Rannan
tuntumassa olevien suurten haapojen ja kuusien tyviltä ei löytynyt papanoita kevään 2010
maastotöissä. Mulkovuoren ravinteisten kivilajien takia metsä vaatisi perusteellisia
tutkimuksia myös kasvillisuuden osalta. Rinne on paikoin hyvin kostea, sillä ylempää
kallioilta virtaa vettä noroina alas metsään. Rantametsän katkaisee hakkuu. Metsällä on
merkitystä ekologisena yhteytenä Sinivuoren luonnonpuistosta itään.

D69 Tounaansaaren räme (kuva 65)
Tounaansaaren erottaa Kankisaaresta melko laaja ojittamaton rämekuvio, joka on paikoin
tupasvillavaltaista lyhytkorsirämettä ja paikoin isovarpurämettä. Puusto on kitukasvuista
mäntyä. Osa kuviosta on muuttumassa turvekankaaksi, josta löytyy jo melko paljon
mustikkaa. Rämeellä kukkivat inventointipäivänä 25.5.2010 suokukat. Kuvion reunalla lauloi
tiltaltti (VU). Etelä-Suomen lyhytkorsirämeet ovat arvioitu uhanalaisiksi (VU) ja
isovarpurämeet silmälläpidettäviksi (NT).
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Kuva 65. Iso Löytänen Tounaansaaren rämettä 25.5.2010 © Petri Parkko

D70 Ykspuinen (kuva 66)
Ykspuinen on Iso Löytänen merkittävin lintuluoto. Luodolla havaittiin 25.5.2010 hautova
kuikka (L-dir). Lisäksi luodoilla pesi neljä selkälokkiparia (VU), kuusi kalalokkiparia ja
harmaalokkipari.

D72 Kalatonjärven kaakkurilampi
Lampi on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine 2004)
arvokkaana luontokohteena.

D73 Pääskylänjoen jokireitti
Pääskylänjoen jokireitti on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena.
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Kuva 66 (vas.). Iso Löytänen Ykspuinen on uhanalaisen
selkälokin pesimäluoto. Kuva 67 (oik.). Vanha selkälokki Iso
Löytänen selällä 25.5.2010 © Petri Parkko

D75 Ruskeaniemen rantahaavikko 1
Ruskeaniemen rantahaavikot on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena.

D76 Ruskeaniemen rantahaavikko 2
Ruskeaniemen rantahaavikot on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden
luontokohdeselvityksessä (Laine 2004) arvokkaana luontokohteena.
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D77 Kenkkisuo
Kenkkisuo on esitelty Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvityksessä (Laine
2004) arvokkaana luontokohteena.

8. Luontokohteiden huomioiminen kaavassa
8.1.

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit

Ks. 3. Rantakaava-alueella elävistä EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeista.

8.2.

Uhanalaislajiston esiintymät

Rantakaava-alueella elää Pirkanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan vaatimuksiltaan hyvin
monenlaisia uhanalaisia eliölajeja. Nämä tulee ottaa huomioon tapauskohtaisesti, sillä eri
lajien tarvitsemat suojelutoimet vaihtelevat suuresti. Uhanalaisten lajien esiintymät
lähiympäristöineen pyritään jättämään rakentamistoiminnan ulkopuolelle. Monet
kulttuuriympäristöjen lajit häviävät ilman elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä, mikä on myös
syytä huomioida. Tällaisia lajeja ovat etenkin ketoympäristöissä esiintyvät lajit, kuten
tummaverkkoperhonen (EN), hirvenkello (VU) ja ketokatkero (EN).

Luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltujen lajien esiintymistä Pirkanmaan ELY-keskus
tekee harkinnan mukaan rajauspäätökset, jonka jälkeen esiintymät ovat lain suojaamia.
Erityisesti suojeltujen lajien uhanalaisuusstatus on niin korkea, että esiintymät tulisi jättää
kaavassa kaikenlaisen rakentamisen ja kaivun ulkopuolelle, rajauspäätöksestä riippumatta.

8.3.

Linnusto

Alueen pienillä lammilla elävä kaakkuri (L-dir, NT) huomioidaan parhaiten jättämällä lajin
pesimälammet kokonaan rakentamisen ulkopuolelle. Kaakkurilammilla myös kaikenlainen
kaivutoiminta ja vesitalouden muuttaminen tulisi kieltää, eikä niiden läheisyyteen pitäisi
myöskään tehdä uusia häirintää lisääviä teitä.
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Hyvin monella alueen järvellä elää kuikka (L-dir), joka kärsiin häirinnästä sekä järvien
nopeista vedenpinnanmuutoksista haudonta-aikaan. Kuikan suojelua edistää pienten luotojen
ja saarien jättäminen rakentamattomiksi: moni luontoselvityksen yhteydessä löytynyt kuikan
pesäpaikka sijaitsi pienellä luodolla. Rakentamista mantereen puolelle, aivan pesimäluodon
kohdalle, olisi myös syytä välttää.

Rantakaava-alueella elävä selkälokki (VU) tulee huomioida erityisesti kaavassa. Lajin
suojelua edistää pienien saarien ja luotojen jättäminen rakentamattomiksi. Tästä hyötyvät
myös muut lokkilajit ja kalatiira. Myöskään selkälokien pesimäluotojen läheisyydessä oleviin
saariin ei tulisi ohjata rakentamista.

Rehevissä vesissä elävät vesi- ja rantalinnut huomioidaan jättämällä raportissa esitellyt
rehevät lahdenpohjukat rakentamistoiminnan ulkopuolelle. Kaava-alueen merkittävimmät
kohteet ovat jo Natura 2000 -ohjelmassa, mutta myös muut pienialaisemmat kohteet tulee
huomioida kaavassa. Tällaisia erityishuomiota vaativia kohteita ovat mm. Naurissaaren
matalikko ja Uiherlanjoki.

Uhanalaisille tikoille, valkoselkätikalle (CR) ja pikkutikalle (VU), talviset ruokailualueet ovat
elintärkeitä. Raportissa arvokkaiksi elinympäristöiksi luokitellut lehtolaikut, joista löytyy
lahopuuta, ovat lajeille tärkeitä ja säästettäviä biotooppeja. Rantojen liiallinen siistiminen on
tikoille haitallista. Suojelualueet eivät riitä tikkojen talvisiksi ruokailualueiksi, vaan kuollutta
puuta täytyy löytyä myös muilta ranta-alueilta.

8.4.

Natura 2000 -alueet

Kaikista hankkeista, joilla voi olla hävittävää tai heikentävää vaikutusta niihin luontoarvoihin,
joiden perusteella ne on otettu Natura 2000 -ohjelmaan, tulee tehdä Natura-arviointi. Vaikka
Natura 2000 -alueet jätettiin rantayleiskaavan ulkopuolelle, koskee vaikutusten arviointi myös
sellaisia alueiden ulkopuolella toteutettavia hankkeita, joilla saattaisi olla haitallista vaikutusta
Natura-alueen luontoarvoihin. Suurimittainen rakennushanke Natura 2000 -alueen tuntumassa
voi lisätä pesimälinnustoon kohdistuvaa häirintää, samoin veneväylän rakentaminen.
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Kaavassa Natura-alueiden tuntumassa olevista kaavamerkinnöistä tulee neuvotella
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

8.5.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt merkitään kaavassa luo-merkinnällä ja pyritään
jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Kohteet ovat paikallisesti arvokkaita ja niillä on
paikallisesti suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Metsälakikohteiden arvottaminen ja
pinta-alan määrittely vaihtelevat suuresti, joten luontoselvityksen rajaukset voivat olla
metsäalan ammattilaisten tulkintoja suurempia. Oriveden alueella on paljon rantakallioita,
joiden rajaaminen metsälakikohteiksi oli erityisen hankalaa. Metsälakikohteiksi pyrittiin
rajaamaan vain edustavimpia ja puustoltaan luonnontilaisimpia kallioalueita. Karujen
kallioalueiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle ei ole niin suuri kuin esim.
lehtolaikkujen ja vähäpuustoisten soiden.

8.6.

Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet

Otsikon ”Muut luonnon monimuotoisuudelle tärkeät kohteet” alle sijoitettiin kaikki sellaiset
luontokohteet, jotka eivät olleet metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, EU:n
luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajien esiintymiä tai erityisesti suojeltujen eliölajien
esiintymiä. Metsälakikohteet ovat pienialaisia, joten osa kohteista siirrettiin pinta-alaltaan liian
laajoina muihin luontokohteisiin. Näitä kohteita ovat myös esim. lokkiluodot ja joet. Muihin
luontokohteisiin sijoitettiin myös uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi arvioidut (Raunio ym.
2008) luontotyypit.

Muihin luontokohteisiin tulisi pääsääntöisesti suhtautua kuten metsälakikohteisiin, sillä osa
niistä on luontoarvoiltaan metsälakikohteita merkittävämpiä. Kohteet tulisi merkitä kaavassa
luo-merkinnällä. Muut luontokohteet voivat olla myös hyvin liito-oravalle sopivia metsiä,
joilta ei löytynyt vv. 2009–2010 merkkejä lajin oleskelusta. Kohteilla tulisi tehdä liitooravaselvitys ennen niille rakentamista.
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9. Suositeltavat sl-kohteet
Seuraavat kohteet ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia edustavia kohteita, joilla
elää vaateliasta lajistoa. Kohteista tulisi perustaa luonnonsuojelualueita. Kohteet B9 – B15 ja
D10 sopisivat hyvin METSO-ohjelmaan. Kaavassa ne pyritään merkitsemään sl-merkinnällä.

B9 Pajukannan lehto

B14 Aurikkovuoren lehto ja jyrkänteet

B15 Kortejärven metsä

D10 Ämmänsaaren boreaalinen luonnonmetsä

D31 Kartiskasalmen viherukonkorennon elinalue
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