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LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE, AJANKOHTA JA MENETELMÄT:
Tavoitteena oli täydentää luontotietoja asemakaavoitusta
Vesilahden Koskenkylässä:
•
•

•

Kartoittaa luonnon monimuotoisuuden nykytila
Havaita ja paikantaa mahdolliset uhanalaiset
luontotyypit ja lajit
o Luonnonsuojelulaki- ja asetus 29 § ja asetus 10 §:
Suojellut luontotyypit ja lajit
o Luonnonsuojelulaki 49 § EU:n luontodirektiivin lajit,
esiintymis-, lisääntymis-, ja levähdyspaikat
o Vesilaki 11 § vesiluontotyypit mm. lähteet, norot
o Metsälaki 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt
kaava-alueen maa- ja metsätalousalueilla
Tarkentaa luo-1 rajausta Koskenjoen yhteydessä

Selvitys tehtiin kiireellisenä 17.5. – 22.5.2018 kohdistuen kolmelle
pienialaiselle alueelle yht. 1 ha kahden kaavan alueella.
Selvitysajankohtaa
edelsivät
poikkeukselliset
hellepäivät
toukokuun alussa tavanomaista viileämmän huhtikuun jälkeen.
Viivästynyt lintujen kevätmuutto ja kasvukausi vaihtuivat nopeasti
kesäkeleihin.
Kohteisiin tehtiin kaksi maastokäyntiä
18.5. klo 6 - 10 (+7C – +14C tuulta 6m/s)
20.5. klo 22 - 23.30 (+18C tuulta 2m/s)
Käynneillä havainnoitiin alueen luontotyypit, kasvillisuus, eläimistö
sekä linnusto. Kierros ulottui Harjulan seuratalolta läntiselle
muinaismuistoalueelle, pohjoispuolella metsäsaareke kierrettiin
pellon kautta ja Mantereen tieltä jokivarteen aina läntiselle
suistoalueelle saakka. Epävarmuustekijänä selvityksessä oli lyhyt
havaintojakso ja aamukäynnin tuulinen sää. Havaintovälineenä
kiikari (8x42), lähtötietoina kaavakartat, maastokartta ja
osayleiskaavan selvitykset 2009. Rajaavia peltoja ei ollut vielä
kynnetty.

SELVITETTÄVÄT ALUEET JA RAJAUKSET:
1. METSÄSAAREKE
Peltojen rajaama lehtipuuvaltainen saareke.
(Kalsinpellon ja Kiiskenpellon asemakaava)
2. RANTAVYÖHYKE (luo 1-alue)
Koskenjoen pohjoispuolen rantavyöhyke
(Kalsinpellon ja Kiiskenpellon asemakaava)
3. JOEN ETELÄPUOLEN RANTALUHTA JA RINNE
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Koskenjoen eteläpuolen ympäristö, jolla aiemmin sijainnut
mökkitontti (922-415-3-44 rakennukset purettu).
(Ylämäen pohjoisen asemakaava-alueen kortteli 6 ja
lähivirkistysalueen muutos)

KAAVATILANNE JA LÄHTÖTIEDOT
MAAKUNNALLINEN MERKITYS - MAAKUNTAKAAVA
Selvityskohteet sijaitsevat Pirkanmaan keskeisellä järvialueella ja
maakuntakaavan 2040 maakunnallisesti merkittävällä maisemaalueella, maaseutuasumisen kehittämisen kohdealueella (vihreä
raitamerkintä) ja arkeologisen perinnön ydinalueella
(tummansininen palloviiva). Alueiden tuntumassa sijaitsee myös
Kosken kylä (a).
Kuvat: Sijainti ja ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040,
maakuntahallitus 27.3.2017.

PAIKALLINEN MERKITYS - OSAYLEISKAAVA
Ote Koskenkylän ympäristön osayleiskaavasta 23.11.2015,
luo-1 luonnon monimuotoisuuden vyöhyke korostettu
jokivarressa vihreällä.
Osayleiskaavan luontoselvityksessä (Skippari, K. 2009) määritteli
Koskenjoen varret arvokkaaksi luontokohteeksi korostaen
tarkastellun alueen läheisyydestä alkavaa Mantereenjärven
suistoaluetta. Erityishuomioina selvityksessä olivat
koskiritvasammal sekä harvinainen koskipaasisammal (Arkkio, H.
2009) sekä joella elinpiiriä pitävä EU:n luontodirektiivin saukko.
Karttaote: Vesilahden kunta Kirkonkylän osayleiskaava 2015.

ASEMAKAAVAEHDOTUS
Kalsinpellon ja Kiiskenpellon asemakaavaehdotus 24.1.2018.
Selvitetyt alueet kaavaehdotuksessa:
Metsäsaareke VL lähivirkistysalue
Pohjoisranta luo-1

Ylämäki pohjoinen asemakaava ja muutos 2011,
Asemakaavamuutos vireille 2016. Selvityskohde on
sinisellä katkoviivalla merkitty muutos alue,
jolla VL lähivirkistysalue
LU Studio Finland Laiduntie 4, 37630 Valkeakoski Y-tunnus 2822939-2

4

VESILAHTI KOSKENKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSET

ja tontti 6 omakotitalo AO.
Karttaotteet: Vesilahden kunta.

MAISEMARAKENNE JA VESIOLOSUHTEET
Kohdealue sijaitsee eteläboreliaalisella 2a-vyöhykkeellä, eli
vuokkovyöhykkeellä. Valkovuokkoa esiintyi kaikilla kohteilla
runsaana viitaten lehtomaisiin kankaisiin. Koskenjoen uoman
poikki kulkee koillis-luodesuuntainen moreeniselänne, joka on
myös vedenjakaja. Kyläasutus keskittyy selänteille ja kumpuilevilla
pelloilla maisemaa korostavat ladot ja sekapuustoiset
metsäsaarekkeet.
(Karttaotteet: Maisemaselvitys, Vesilahden kunta 2014 ja
peruskartta 1959)

Alavat alueet ovat maaperältään savea (sininen), kumpareet
hiekkamoreenia (v. ruskea) ja kallioalueita (punainen). Asutus on
sijoittunut perinteisesti kumpareille ja viljavat savimaat on viljelty.

MAANKÄYTTÖHISTORIA
Kohteilla on pitkä maatalouteen ja asumiseen liittyvä historia, jossa
luonnonarvot lomittuvat perinnemaiseman, perinnebiotooppien
ja rakennettujen pihojen arvojen kanssa.
Myös Koskenjoki on ihmisen muokkaama vanha kulkureitti
Mantereen järvelle ja edelleen Pyhäjärveen. Alueen luonteeseen
vaikuttavat lännessä sijaitseva iäkkään kuusikon rajaama
muinaismuistoalue ja etelässä Harjulan taisteluhautojen alue, joilla
molemmilla on arvoa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Riihikiukaantien päässä sijaitseva kuusikossa sijaitsee pöllön
pönttö, edustavaa tanner- ja ketokasvillisuutta vanhana
hakamaana ja ojasta tien laidasta havaittiin sammakon nuijapäitä,
juotikkaita sekä yleinen manteri (ent. Vesilisko).
Harjulan
taisteluhautojen
ympäristö
on
raivattu
lehtipuuvaltainen (koivu, haapa) alue, jolla runsaasti on linnustoa
ja pesintään sopivia kolohaapoja. Maastokäynnillä havaittiin
mustarastaan pesintä.
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KOHTEIDEN KUVAUS JA ARVIO LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA
KOSKENJOKI JA SUOJAVYÖHYKE
Luonnon ydinalue ja ekologinen käytävä on Koskenjoki, joka
kuuluu luontotyypiltään pieniin savimaiden jokiin, jotka ovat
luontaisesti runsasravinteisia, ja joissa mutkittelevan joen
rantaeroosio haittaa rantakasvillisuuden muodostumista. Tulvaalueilla kasvillisuus on sedimentoitumisen vuoksi rehevää. Pienten
savimaiden jokien luonnontilaa heikentävät yleensä jokien perkaus
ja valuma-alueen ojitus sekä rehevöittävä kiintoaineskuormitus (SY
8,
2008).
Koskenjoki
laskee
lintualueena
tärkeältä
Onkemäenjärvestä Koskenjokena Pyhäjärveen kuuluvaan
Mantereenjärveen. Pellon ja rannan rajavyöhykkeet ovat
ekotoneja, eli vaihettumisvyöhykkeitä jossa luonto on
monimuotoisempaa kuin yhden luontotyypin alueilla. Joki on
tärkeä ekosysteemipalvelu.

SUOSITUKSET:
•
•

Suojavyöhyke vähintään n.15-20 m seuraten korkeuskäyriä,
alavilla tulvatasanteilla leveämpi (Pro Argian suositus suojavyöhykkeistä)
Rantapuiden, rantakasvillisuuden säästäminen, näkymiä voi avata niittäen.
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Karttasovite ja esitys suojavyöhykkeen minimileveydestä (15-20m) vihreällä LU. Kartat
Vesilahden kunta.

1. METSÄSAAREKE
•
•
•
•
•
•
•

Ei havaintoja uhanalaisista lajeista.
Korostaa kulttuurimaisemaa.
maastosta kohoavalla kohdalla.
Osa agraarihistoriaa,
maisemallisesti tärkeä kivi.
Ei merkkejä haka-tai laidunmaa käytöstä.
Tarjoaa suojaa linnustolle ja eläimistölle.
Hyvin kivikkoinen ja paljon käsitelty.
Arvoa vähentävät roskat.

Mantereentien tuntumassa rakennettu puustoinen tontti ja
metsäsaareke
sijaitsevat
kaakkois-luodesuuntaisella
hiekkamoreenikumpareella
aaltoilevassa
peltomaisemassa.
Metsäsaareke näyttää kaivetun jo useita vuosikymmeniä sitten
kuopaksi, jossa todennäköisesti pelloilta siirrettyjä kiviä,
rakennusjätteitä, kuten tiiliä. Kiviä koottu myös muodostelmaan,
jonka ikä ei tiedossa, eikä sitä mainita muinaismuistoselvityksessä.
Kuopassa on erirakenteinen puusto: muutaman iäkkään ja
maisemallisesti tärkeän männyn lisäksi saarekkeessa on muutama
kuusi sekä eri-ikäisiä haapoja, neljä näistä järeämpiä kolopuita (n.
30cm halkaisijaltaan), joissa pesi kottarainen. Lahopuuta on
muutama pökkelö, joissa tikan koloja. Alispuita ovat pihlaja,
vaahteran ja tammen taimia. Pensaskerroksessa kataja,
punaherukka, taikinamarja, terttuselja sekä muutamia
koristepensaskarkulaisia
mm.
marjatuomipihlajan
taimi.
Aluskerros on paikoin heinittynyt, paikoin kerros- ja
metsäliekosammalta. Ahomansikka, koiranputki, metsäimarre ja
mustikka ovat aluskerrokselle tyypillisiä ja valoisammassa
pellonlaidalla kasvavat mm. peltokanankaali, pelto-orvokki.
Saareke jatkuu haapataimikkona suurehkolle kivelle, joka on
maiseman kohokohdassa. Samoin pohjoislaide jatkuu pihlajina
tontille. Saarekkeessa lehtomaisen kankaan piirteitä, mutta se ei
ole luonnontilainen, sillä on maisemallista arvoa ja lisäksi se antaa
suojaa peltojen linnustolle ja nisäkkäille. Jätösten perusteella
metsäjänis/ rusakko ja valkohäntäpeura ruokailevat saarekkeessa.
Lepakoille sopivia päiväpiiloja saarekkeessa ei esiinny, liito-oravalle
ei sopivaa yhteyttä saarekkeeseen, joten niiden esiintyminen
epätodennäköistä. Asuttua lähitonttia ei tutkittu.
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Vasemmalla: Saarekkeen sisältä tiilikasa ja
roskiin hautautunut mänty.

Metsäsaarekkeen ympäröivillä pelloilla havaittiin naurulokkiparvi,
yksittäisiä peltoalueille tyypillisiä varislintuja ja muutamia
haarapääskyjä sekä tavanomaisia asutun alueen pikkulintuja.
Haarapääsky ja naurulokki ovat alueellisesti silmällä pidettäviä,
mutta eivät uhanalaisia, muut elinvoimaisia lajeja, joista
kottaraisella havaittu pesintä.

Lajinimi
haarapääsky
kirjosieppo
kiuru
kottarainen
pajulintu
naakka
naurulokki
varis

Tieteellinen nimi
Hirundo rustica
Ficedula hypoleuca
Alauda arvensis
Sturnus vulgaris

IUCN-luokka Pirkanmaalla

NT
LC
LC
LC
Phylloscopus trochilus LC
Corvus monedula
LC
Larus ridibundus
VU
Corvus corone corvix LC

2015 uhanalaisuus
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

SUOSITUKSET:
•
•
•

Sopii virkistyskäyttöön tukien monimuotoisuutta
Sopii pienimuotoiseksi laitumeksi
Puuston erirakenteisuus ja lahopuun säästäminen
suositeltavaa
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2. ETELÄRANTA 922-415-3-44, pohjoisosa 922-415-3-54
•
•
•
•
•

Ei havaintoja uhanalaisista lajeista, ei luonnontilainen.
Rantavyöhyke arvokkain: suojavyöhykkeen Koskenjoelle,
osin roskainen.
Pitkä asutushistoria.
Lehtomaisuus: lajirikas ympäristö
luonnon- ja
puutarhakasvien yhdistelmä.
Puuston monipuolisuus ja eri rakenteisuus lisäävät
luonnon monimuotoisuutta.

Joen pohjoisrannassa on noin kymmenen metriä leveä
tulvavaikutteinen rantaluhta. Rantakasvillisuus vaihettuu vesirajan
rentukoista, kurjenmiekoista, mesiangervosta vuoroin pajukkoon,
vuoroin harmaalepikkoon ja paikoin luhdalla kasvaa jo varttuneita
rauduskoivuja yksittäin. Rehevyydestä kertovat myös vehka,
kurjenjalka ja järvikorte. Jokirannassa tontin rajalla on
mielenkiintoinen
kivikko,
todennäköisesti
rakennettu
laiturirakenne, jota ei näy vanhoilla kartoilla, ei myöskään
peruskartoissa 1959-1991. (kuva oikealla alhaalla).
Luhdalta nouse rinne, joka on jyrkähkö, puustoinen, osin
kivikkoinen, ja sillä kasvaa runsaasti lehtopensaita: hiirenporras,
koiranheisi, musta- ja punaherukka, taikinamarja ja tuomi.
Lehtokasveihin kuuluvat alueella myös ahomansikka, kataja,
käenkaali, metsäorvokki, ojakellukka, vaahtera ja valkovuokko.
Suuren kuusen alla on maja.

SUOSITUKSET RANTALUHDALLE:
•
•
•
•

Rannan
suojavyöhyke
säilytetään
luonnollisena
tulvasuoja-alueena rinteeseen rajautuen.
Suojavyöhykkeellä jopa yksittäisillä puilla ja pensailla
on merkitystä: pajuilla vettä puhdistava vaikutus.
Tontilla suositaan monilajista puustoa esimerkiksi
rakennustapaohjein.
Laituripaikoissa suositaan vanhoja rakenteita
esim. kivirakennelma.
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Tontti (922-415-3-449) on vanha puiden lähes sulkema varjoisa
pihapiiri, rakennuksista on vain vähän jälkiä. Puusto on pääosin
istutettua: lehtikuusi (5), sembramänty, palsamipihta (n.10),
terijoensalavat (4), vaahtera (2) sekä korkea pensasmainen
vuorimänty ja tammen taimia. Luonnonvaraista puustoa ovat
muutamat hyvin iäkkäät kuuset, sekä eri ikäiset hies- ja
rauduskoivut, pihlajat ja raidat. Pensaista vadelma on vallannut
laidat, joukossa kasvaa myös asutukselle tyypillistä terttuseljaa.
Koko alueella on runsaasti lehtomaisuudesta kertovia saniaisia:
valtalajina hiirenporras. Kasvukauden alussa havaittavissa myös
metsäimarre, sananjalka sekä mahdollisesti nousemassa myös
kivikkoalvejuuri.
Pihapiirin aluskerroksessa tavallisia asutun ja tuoreen-, ja
lehtomaisen kankaan lajistoa: nurmitädyke, niitty- ja rönsyleinikki,
käenrieska, matarat, metsäkurjenpolvi, metsäkorte, poimulehdet,
valkovuokko ja voikukka. Kaakkoislaidalla piha-alue on hyvin
kivikkoinen, risukkoinen, vadelmien ja pajujen valtaama alue, jota
rajaa oja. Koriste- ja puutarhakasveista ovat säilyneet
mustaherukka, herttavuorenkilpi, syreeni sekä yksittäisiä liljoja.
Alueella on edelleen näkyvissä hyvin heinittynyt ajoura idästä joen
suuntaisesti. Vanha ura jakaa taisteluhauta-alueen harvennetun
koivikon ja luonnonmukaisemman rinteen.
SUOSITUKSET PIHAPIIRILLE JA TIEURALLE:
• Puuston erirakenteisuus ja lahopuun
suositeltavaa.
• Viheryhteyksien tukeminen tonttien
kasvillisuudella ja puustolla.
• Asuinkäyttö ja tieyhteys palautettavissa.

säästäminen
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1. Pihapiiri lännestä
2. Ajoura illalla länteen.
Ajoura uudisrakennuksen ja
10
taisteluhauta-alueen välillä.
4. Vesipainanne kivikossa
tontin eteläpuolella.
5. Pihapiiri etelään.
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3. POHJOISRANTA
•
•

Ei havaintoja uhanalaisista lajeista.
Suojavyöhykkeen rantakasvillisuus on tärkeä Koskenjoelle
ekologisena käytävänä ja pelloilta valuvien ravinteiden ja
kiintoaineen pidättäjänä ja eroosiosuojana.

Koskenjoen rantapenkka vaihettuu lännestä itään päin jyrkähköstä
laiteesta tulvavaikutteiseen pajuviitaan. Tulva-alue ulottuu pellolle
saakka ja pelto oli maastokäynnillä edeltäneestä poutajaksosta
huolimatta kostea. Korpikaisla ja leveä osmankäämi viittaavat
kosteampaan painanteeseen rantavyöhykkeellä. Varsinainen
kohde luo-1 alueella sijaitsee pienialainen koivikko, jossa
aluskasvillisuutta ei juuri ole. Valtapuuna rauduskoivu, yksittäin
kuusi, pihlaja ja terttuselja. Monihaaraisessa yksittäisessä koivussa
itäpuolella linnun pesä.
Pellonlaide: korpikaisla, hietakastikka, maitohorsma, mesiangervo,
nokkonen, pujo. Rantaviiva ja penkka: viitasara, ratamosarpio,
järvikorte, paikoin vehkaa. Ulpukka ja kilpukka kertovat veden
ravinteisuudesta ja likaisuudesta. Rantapenkka on koivikon
kohdalla jyrkempi loiventuen itään.

SUOSITUKSET POHJOISRANNALLE:
•

Suojavyöhykkeellä suositaan pensaita ja puustoa, sekä
tulvaa sietävien luonnonlajien käyttöä
maanpeitekerroksessa.
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Pohjoisranta vastarannalta
2. Lännestä jyrkempi ranta
3. Näkymä kesantopellolle
4. Idästä loiva rantaniitty
5. Viiltosara
6. Näkymä kostealle pellolle
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LINNUSTOHAVAINNOT
•
•
•

Alueelta ei havaittu uhanalaisia lintuja.
Vähentynyt viherpeippo on vaarantunut perinteinen
pihapiirien laji.
Peltoalueilta havaittiin naurulokkiparvi ja muutamia
haarapääskyjä, joka silmälläpidettävä laji.

Aiemmassa osayleiskaavan linnustoselvityksessä (Honkiniemi, M.
2009) tarkastelualueelta ei ollut havaintoja, mutta selvitys korosti
Koskenjoen pensastoa ja jokisuistoa sekä kesantopeltoja lintujen
pesimäpiireinä. Suomen lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuus
arvioitiin uudelleen 2015, jossa osa 2009 uhanalaisista lajeista on
runsastunut eikä ole enää uhanalainen.
Tehdyssä tarkastelussa havaittu linnusto oli tavanomaista peltojen
ja metsien linnustoa. Peltoja ei ollut vielä kynnetty. Rantalinnuista
havaittiin vain rantasipi, joka on runsastunut Suomessa, eikä enää
uhanalaislistoilla. Maastokäyntien aikana havaittiin myös
vesilintujen siirtyvän Koskenjoen yllä, mutta näitä ei määritetty.
Kohteiden merkitys linnuston kannalta on lähinnä tukea
puistoalutta ja toimia ekologisen käytävänä. Kohdealueen laidalla
lähempänä suistoa havaittiin illalla kottaraisparvi pökkelöpuulta ja
pajukosta.

Lajinimi

Tieteellinen nimi

haarapääsky
isokuovi
harakka
kalalokki
kalatiira
kirjosieppo
kiuru
kottarainen

Hirundo rustica
Numenius arquata
Pica pica
Larus canus
Sterna hirundo
Ficedula hypoleuca
Alauda arvensis
Sturnus vulgaris

kurki
laulujoutsen
mustarastas
pajulintu
peippo
naakka
naurulokki
rantasipi

Grus grus
Cygnus cygnus
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Corvus monedula
Larus ridibundus
Actitis hypoleuca

IUCNluokka
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC

Metsäsaarekkeessa kottarainen
puolusti pesäänsä, maastosta
havaittiin munankuoria.

Pirkanmaalla
2015 uhanalaisuus
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
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räkättirastas
sepelkyyhky
talitiainen
varis
viherpeippo
KÄSITTEET

Turdus pilaris
Columba palumbus
Parus major
Corvus corone corvix
Charduelis chloris

Elinvoimainen laji

LC (Least concern)

Silmälläpidettävä laji

NT (Near threatened)

Vaarantunut laji

VU (Vulnerable)

Erittäin uhanalainen laji

EN (Endangered)

Äärimmäisen uhanalainen laji

CR (Critically
endangered)

LC
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
VU

Elinvoimainen on hyvin
tunnettu laji, jonka kanta on
runsas tai vakaa.
Silmälläpidettävä laji miltei
täyttää jonkin korkeampien
uhanalaisuusluokkien kriteerin
tai todennäköisesti täyttää
sellaisen lähitulevaisuudessa.
Aikaisemmin ryhmään laskettiin
myös huonosti tunnetut lajit,
joiden elinympäristöt ovat
taantuneet tai uhanalaisia.
Vaarantuneeseen lajiin
kohdistuu suuri uhka hävitä
luonnosta keskipitkällä
aikavälillä.
Erittäin uhanalaiseen lajiin
kohdistuu erittäin suuri uhka
hävitä luonnosta
lähitulevaisuudessa.
Äärimmäisen uhanalaiseen lajiin
kohdistuu äärimmäisen suuri
välitön uhka hävitä luonnosta.

MUUT LAJIT JA HUOMIOT:
Jätösten perusteella alueella liikkuu runsaasti peuroja ja jäniksiä.
Matelijoita ja sammakkoeläimiä ei havaittu. Hyönteisiä oli
lämpimän ajanjakson jälkeen jo hyvin, runsaimpana sääsket ja
vesimittarit. Lepakkoja ei havaittu, eikä alueella esiinny niille
sopivia päivehtimispaikkoja (kivenkoloja, rakennuksia). Harjulan
seuratalo ja ladot alueella ovat kuitenkin niille mahdollisia
päivehtimispaikkoja ja koko jokialue mahdollinen ruokailualue.
Vieraslajilaki tuli voimaan 2016 (vieraslaji.fi). Aikaisemman
selvityksen lajistosta mahdollisia vieraslajeja ovat piisami ja
vesirutto, joita ei havaittu. Vieraslajit jaetaan haitallisiin
vieraslajeihin ja vieraslajeihin. Etelärannan vanhan laiturikivikosta
kesantopellon laidalta havaittiin haitallinen yksittäinen jättiputki
(Armenianjättiputki) todennäköisenä puutarhakarkulaisena tai
jäänteenä, joka on suositeltavaa hävittää.
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