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PARKANON KAUPUNKI 
OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 
 
 
1 JOHDANTO 

Tämä työ on Parkanon kaupungin osayleiskaavoitusta palveleva luonto- ja lii-
to-oravaselvitys. Selvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaaval-
le asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella (MRL 39 §). Tavoit-
teena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen sekä maise-
maltaan, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaat alueet. Selvitystä voi-
daan käyttää hyväksi kaavan ympäristövaikutustarkastelussa.  
 
Selvityksen painopiste on alueilla, jonne on suunniteltu uutta maankäyttöä. 
Yleispiirteinen tarkastelu ulotettiin koko selvitysalueelle. Luontoselvityksen te-
ki biologi, FM Tiina Mäkelä ja liito-oravaselvityksestä vastasi biologi, FM Minna 
Eskelinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä.  
 

2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI 

Parkanon kaupunki kuuluu Länsi-Suomen lääniin, Pirkanmaan maakuntaan ja 
Luoteis-Pirkanmaan seutukuntaan. Selvitysalueen pinta-ala on noin 30 km2 Ja 
se kattaa Parkanon kaupungin keskustan sekä keskustaa ympäröivät maa- ja 
metsätalousvaltaiset haja-asutusalueet. Parkano sijoittuu Valtatie 3:n (Tam-
pereen-Vaasantie) sekä Valtatie 23:n (Porintie) risteymäkohtaan Pohjanmaan 
radan varrelle. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 
 

 
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (punainen rajaus). 
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3 MENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET 

3.1 Lähtötiedot 

Tärkeimpinä lähteinä luontoselvityksessä tarvittavien taustatietojen etsimises-
sä on käytetty Valtion ympäristöhallinnon Oiva-paikka- ja ympäristötietopal-
velua (Valtion ympäristöhallinto 2011) sekä alueelta aiemmin laadittuja luon-
toselvityksiä kuten mm. Parkanon osayleiskaavan luontoselvitys (Rautiainen 
2005). Tarvittavat kartta-aineistot on saatu maanmittauslaitoksen karttapal-
velusta (Maanmittauslaitos 2011). 
 
Suomen Ympäristökeskuksen uhanalaisrekisteristä (Eliölajit –tietojärjestelmä) 
tilattiin tiedot selvitysalueella havaituista uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista. 
Järjestelmän mukaan osayleiskaavan suunnittelualueelta on tavattu Suomes-
sa vaarantuneiksi luokiteltuja (Rassi ym. 2010) liito-oravaa (VU) ja hirvenkel-
loa (VU) sekä siloneulajäkälää (VU). 
 

3.2 Kaavatilanne  

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava (valtioneu-
vosto vahvistanut v. 2007, KHO hylännyt valitukset 2008). Kaavassa Parka-
non keskustan osayleiskaava-alueelle on osoitettu viheryhteystarpeita (vihreä 
katkoviiva), Kaitojenvesien Natura-alue, maatalousalue, jolla on erityisiä luon-
to-arvoja (MY) sekä arvokkaan kulttuuriympäristön alue (akm123). 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutuksettoman keskustan yleiskaavan 
vuonna 1991. Alueella on lisäksi voimassa asemakaava, jota on muutettu 
useita kertoja.  
 

 
Kuva 2. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta, osayleiskaava-alue rajattu pu-
naisella. (Pirkanmaan liitto 2008). 
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3.3 Työn toteuttaminen 

Työssä on selvitetty suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet sekä liito-
oravan elinalueet. Erityistä painoarvoa annettiin luonnonsuojelulain (LSL 29 
§), metsälain (MetsäL 10 §) ja vesilain (VL 1 luku 15§ ja 17a §) suojeltujen 
luontotyyppien esiintymiselle alueella. Kasvillisuustyypit määritettiin kartta- ja 
ilmakuvatarkastelulla, sekä maastoinventoinnilla. Kasvillisuustyyppien luoki-
tuksessa käytettiin Toivosen ja Leivon (1997) luokitusperiaatteita. 
 
Ennen maastokäyntiä suunnittelualueen luonnonympäristöön tutustuttiin il-
makuva- ja maastokartta-aineiston sekä alueelta aiemmin tehtyjen luontosel-
vitysten avulla. Näin saatiin alustavaa tietoa suunnittelualueen kasvillisuusku-
vioista ja potentiaalisista luontoarvoista (mm. varttuneemman metsän alueet, 
purot ja ojittamattomat suoalueet). 
 
Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin 8.-9.9.2011. Eri luontotyypeiltä ja ar-
vokkailta luontokohteilta kerättiin tietoa mm. puustosta, kasvillisuudesta sekä 
uhanalaisesta lajistosta. Lisäksi arvioitiin kohteiden luonnontilaisuutta. Näin 
saatiin selville alueiden maiseman ja kasvillisuuden yleiskuva sekä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
alueella esiintyvään lintulajistoon sekä kirjattiin ylös mahdolliset nisäkäs- ja 
muut eläinhavainnot. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) 
laatiman luokituksen mukaan.  
 
Maastotöiden jälkeen selvitys työstettiin kartoille ja raportiksi. Selvitys ja ra-
portointi on toteutettu Södermanin (2003) ohjeistuksen mukaisesti. 
 

3.4 Liito-oravaselvitys 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin 19.–20.5.2011. Inventointi kohdis-
tettiin ensisijaisesti alueille, jonne kaavassa esitetään uutta maankäyttöä. La-
jin esiintymistä selvitysalueella havainnoitiin myös luontotyyppikartoituksen 
yhteydessä. 
 
Liito-oravaselvityksessä tarkastettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteel-
la valitut lajille soveliaat kohteet sekä alueet, joilta oli aiempia liito-
oravahavaintoja. Kohteiksi valittiin mm. puronvarsi- ja jyrkänteenalusmetsät 
sekä yleensäkin varttuneet ja vanhat kuusi-, kuusiseka- ja lehtipuusekamet-
sät. Lisäksi muut maastossa havaitut varttuneet kuusimetsät tarkistettiin.  
 
Liito-oravien elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien 
papanoita mahdollisten pesimä-, oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityi-
sesti kuusi ja haapa). Liito-oravan lepäily-, ruokailu- ja lisääntymispuun tun-
nistaminen tapahtui papanoiden perusteella. Puut, joiden alta löydettiin liito-
oravan papanoita, on luokiteltu joko papanapuiksi tai reviiripuiksi. Papanapui-
den alta on löydetty liito-oravan papanoita alle 50 kappaletta, reviiripuiden al-
ta yli 50 kappaletta. Puun rinnankorkeusläpimitta mitattiin ja katsottiin, onko 
puussa koloja tai risupesiä. Papana-, pesä- ja kolopuiden sijainnit mitattiin 
gps-paikantimella. Liito-oravan elinalueet rajattiin kartalle löydettyjen papa-
noiden, metsien rakenteen ja puustollisten ominaisuuksien perusteella. Kartal-
le merkittiin myös lajin todennäköisimmät kulkureitit ja -yhteydet muille alu-
eille sekä kuvattiin elinympäristö.  

Liito-oravan elinpiirit/elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumis-
alueista. Liito-oravan lisääntymispaikka /-alue on alue, jolla naaras pystyy 
viettämään talven ja saamaan poikasia keväällä. Lisääntymisalueiksi on tulkit-
tu alueet, joilta on löydetty reviiripuita. Pesäpaikka on liito-oravan kulloinkin 
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käyttämä pesäpuu, joka voi olla kolopuu tai puu, jossa on risupesä. Jokaisella 
liito-oravalla on vuoden aikana käytössä useita pesäpaikkoja.  Papanat anta-
vat ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, joten niiden perusteella ei 
pysty määrittämään eläinten määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisäänty-
misalueet on rajattu pääosin puustollisten ominaisuuksien perusteella. Aluei-
den rajaukset ovat tulkintaa. 
 

3.5 Kohteiden arvottaminen 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luontoarvo-
jen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuut-
ta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoi-
suutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen ar-
voa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-
alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse, sitä ar-
vokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan met-
sän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän 
puuston rakenne ja puulajisuhteet. 
 
Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat 
kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullises-
ti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnon-
suojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskoh-
taisesti poikkeuksena fladat ja kluuvijärvet, jotka luokitetaan kansallisesti ar-
vokkaiksi kohteiksi.  
 
Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –
verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja 
lintualueet (IBA –alueet). 

Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, 
koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kri-
teerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), 
kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29§), äärimmäisen 
ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. 
Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvok-
kaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.  

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat 
valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut 
kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhan-
alaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät 
muut luontokohteet. 

Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- 
ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten 
lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luonto-
kohteet.  

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä 
mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen 
kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet 
ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 



FCG Finnish Consulting Group Oy Osayleiskaavan luontoselvitys 5 ( 44 ) 
 D3437 
 
Tiina Mäkelä 17.1.2012, tark. 3.12.2012 
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\00_selvitykset\Luontoselvitys\Parkano osayleiskaavan luontoselvitys_tark.doc 

3.6 Uhanalaisuusluokitus 

3.6.1 Uhanalaiset lajit 

Tiedot alueen uhanalaisista eliölajeista on saatu Suomen ympäristökeskuksen 
uhanalaisrekisteristä. Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu 
uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen (Rassi ym. 2010), joka 
on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Täs-
sä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan li-
säksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhan-
alaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpi-
dettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.  

Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona 
käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen 
luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

3.6.2 Uhanalaiset luontotyypit 

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008a, 2008b). Arviointi auttaa kohden-
tamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituk-
senmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-
alueeseen. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhy-
kettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.  

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vas-
taavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. 
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja 
vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin 
laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri 
uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkas-
telualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laa-
dullinen heikkeneminen.  

Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai 
se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkit-
tävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luok-
kaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueel-
ta. 

3.7 Maankäyttösuositusmerkinnät 

Tässä työssä on käytetty seuraavia maankäyttösuositusmerkintöjä: 
 
s-1 =  Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka. Lajin säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelu-
lain 47 §:ssä. 
MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja, arvo-
kas geologinen muodostuma tai maa-aineslain tarkoittama kaunis maisema 
S= suojelualue 
VL = Virkistysalue 
luo = Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 
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4 LUONNON JA MAISEMAN YLEISPIIRTEET 

4.1 Kallioperä  

Selvitysalueen kallioperä on pääasiassa graniittia ja porfyristä graniittia (kuva 
3). Alueen itäosassa, Pitkäjärven pohjoispuolelta itään levittäytyy granodioriit-
tivyöhyke. Pitkäjärven eteläpäässä puolestaan esiintyy pienellä alueella dio-
riittia (Geologinen tutkimuskeskus 2011).  

 
Kuva 3. Selvitysalueen (punainen rajaus) kallioperä on pääasiassa graniittia 
(vaal.pun). Paikoin esiintyy hieman granodioriittia (beige) ja dioriittia (rusk.) 

(Geologinen tutkimuskeskus 2011). 

 

 

4.2 Maaperä 

Parkanon keskustan maaperä on Kirkkojärven lähiympäristössä pääosin hie-
nolajitteista moreenia. Kirkkojärven eteläpuolella, Kallionahteen kaupungin-
osassa sekä Valtatie 3:n itäpuolella, Viinikan kaupunginosassa maaperä on 
kalliota. Pintamaassa esiintyy Viinikan eteläpuolisella alueella soistumia (Geo-
loginen tutkimuskeskus 2011).   

4.3 Maisema 

Selvitysalue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Suomenselän 
alueeseen. Suomenselkää luonnehditaan usein karuksi ja laakeaksi alueeksi. 
Maaston suhteelliset korkeuserot jäävät yleensä alle 20 metriin. Metsämaat 
Suomenselän alueella ovat pääosin karuja puolukkatyypin männikkökankaita. 
Alueelle on tyypillistä myös soiden huomattava runsaus (Muhonen 2011).  

Parkanon maisemaa elävöittävät kalaisat järvet, hiljaisen kauniit metsät, suot 
ja harjumuodostelmat (Parkano 2011). Kaupungin keskusta palvelu-, työpaik-
ka-, teollisuus- ja asutusalueineen on keskittynyt Kirkkojärven pohjois-, itä- 
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ja eteläpuolille ympäröivien vesistöjen, tiestön ja rautatien muodostamaan 
solmukohtaan. Taajamatoimintojen rakenne on tiiveintä valtatie 3:n itäpuolel-
la.  

 
Kuva 4. Parkanon keskustan itäpuolista viljelymaisemaa 
 

Keskustan tuntumassa sijaitsevat vesi- ja peltoalueet tuovat maisemaan 
avoimuutta. Pohjois-etelä -suunnassa Parkanon keskustan halki kulkeva Viini-
kanjoki lähivirkistysalueineen ja kuohuvine koskineen antaa oman viehättävän 
leimansa alueen yleisilmeeseen. 

Keskustaa ympäröivä seutu on maa- ja metsätalousvaltaista haja-
asutusaluetta. Haja-asutus on keskittynyt metsien ja peltojen reunoille sekä 
nauhamaisesti kyläteiden varsille ja järvien rannoille. Laajin yhtenäinen met-
sämaan alue sijaitsee suunnittelualueen itäosassa, Luomakulman alueella. 
Laajojen yhtenäisten metsä- ja suoalueiden vuoksi maisema on tällä alueella 
melko sulkeutunutta.  
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Kuva 5. Viinikanjoen koski 
 

4.4 Vesiluonto 

4.4.1 Pohjavesialueet 

Selvitysalueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on selvitysalu-
een pohjoispuolella, noin 250 metrin etäisyydelle sijoittuva Karjanmaan I-
luokan pohjavesialue. Muita lähelle sijoittuvia pohjavesialueita ovat länsipuo-
lella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä oleva Lapinnevan pohjoinen III-luokan 
pohjavesialue sekä vastaavalla etäisyydellä alueen itäpuolella olevat Isokan-
kaan I-luokan ja Sileäkankaan III-luokan pohjavesialueet. Alueiden sijainti on 
esitetty kuvassa 6 ja tärkeimmät tunnusluvut taulukossa 1. 
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Kuva 6. Selvitysalueen (punainen rajaus) läheisyyteen sijoittuvat pohjavesi-
alueet (sininen rajaus). 

 
Taulukko 1. Selvitysalueen läheisyyteen sijoittuvien pohjavesialueiden tunnus-

lukuja. 
Pohjavesialue Tunnus Luokka Kokonaispinta-

ala (km2)

Muodostumisalu
een pinta-ala 

(km2)

Arvio muodostuvan 
pohjaveden 

määrästä (m3/d)

Karjanmaa 0258106 A I 0,9 km2 0,5 km2 300 m3/d
Lapinneva 
pohjoinen 258118 III 1,4 km2 0,7 km2 630 m3/d

Sileäkangas 258112 III 1,2 km2 0,5 km2 385m3/d

Isokangas 258113 I 1,3 km2 0,8 km2 1000 m3/d

 
4.4.2 Pintavedet 

Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön (35), joka on yksi 
Suomen suurimmista vesistöistä. Kokemäenjoen vesistö on valumapinta-
alaltaan 27 100 km². Selvitysalueen länsiosa kuuluu Ikaalisten reitin (35.5), 
Parkanonjärven alueen (35.53) Vuorijoen valuma-alueeseen (35.535) ja itä-
osat Parkanonjärven (35.532) osavaluma-alueeseen. 

Selvitysalueella sijaitsee neljä suurempaa järvimuodostumaa, jotka ovat alu-
een keskellä oleva Kirkkojärvi (72 ha), pohjoisosassa sijaitsevat Kairolampi (8 
ha) ja Riuttasjärvi (20 ha) sekä alueen itäosan Pitkäjärvi (8 ha). Parkanonjär-
vi (20 ha) rajautuu suunnittelualueen ulkopuolelle. Lisäksi alueella on muuta-
mia pienempiä lampia.  

Selvitysalueen halki pohjois-etelä -suunnassa virtaa Riuttasjärvestä Parkanon-
järveen virkistyskalastuskohteena tunnettu Viinikanjoki. Joen pituus on noin 
kolme kilometriä, joka sisältää neljä koskea mukaan lukien Kairokosken. Sel-
vitysalueen luoteisnurkassa kiemurtelee kapeahko Vuorijoki, joka saa alkunsa 
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Vuorijärvestä ja laskee vetensä Kirkkojärveen. Kirkkojärven lasku-uoma puo-
lestaan kulkee Pappilansalmen kautta, mahdollisesti alun perin ihmisen avaa-
maa vesiväylää pitkin Viinikanjokeen (Kortesoja, Kalliolan luontopolku). 

4.5  Kasvillisuus 

Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Keski-
Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Satakunnan eliömaakun-
taan. Alueen metsämaat ovat pääosin karuja, mäntyvaltaisia, paikoin hieman 
soistuneita kangasmetsiä ja kangasrämeitä.  

Valtaosa metsämaasta on talouskäytössä ja iältään nuorta tai keski-ikäistä. 
Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat selvitysalueen reunoilla; lännes-
sä Rumalankankaan ympäristössä ja idässä Luomakulman alueella. Itäosan 
metsät ovat iältään ja tyypiltään mosaiikkimaisesti vaihtelevia. Tällä alueella 
on myös laajoja avohakkuualueita ja nuoria taimikoita. Länsiosan metsäalueet 
ovat pääosin mäntytaimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Varttuneempaa 
puustoa esiintyy pieninä, sirpaleisina kuvioina eri puolilla selvitysaluetta sekä 
mm. keskustan lähivirkistysalueilla.  

Alueen pohjoisosassa Riuttasjärven ympäristössä esiintyvillä kallioisilla alueilla 
vallitsevat kuivahkot puolukkatyypin (VT, Vaccinium-tyyppi) mäntykankaat. 
Nuoria puolukkatyypin (VT) mäntykangasmetsiä esiintyy myös selvitysalueen 
länsiosissa, Rumalankankaan alueella. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat met-
sätyypille ominainen puolukka, kanerva ja mustikka. Karuimmilla jäkäläkalli-
oilla kasvillisuus on poronjäkälävaltaista. 

 
Kuva 7. Harvennettua kalliomännikköä Riuttasjärven länsipuolella. 
 
Rumalankankaan pohjoispuolella, Kiviniitunmäen rinteillä, Kaironniemen alu-
eella sekä selvitysalueen eteläosissa Kissakivenmäen seudulla esiintyy tuo-
reen mustikkatyypin (MT, Myrtillus-tyyppi) sekä lehtomaisen käenkaali-
mustikkatyypin (OMT, Oxalis-Myrtillus-tyyppi) kangasmetsiä. Varttuneemmille 
kuusimetsille tyypillistä kenttäkerroksen kasvilajistoa ovat mustikka, vanamo, 
pikkutalvikki, kevätpiippo, metsälauha, metsäkastikka ja käenkaali. Lehtomai-
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silla kankailla esiintyy yleisenä myös mm. oravavanmarjaa, lillukkaa, aho-
mansikkaa sekä kultapiiskua.  
 

 
Kuva 8. Lehtomaista kangasta Kissakivenmäen luoteispuolella. 
 
Lehtoa on selvitysalueella vähän. Tuoreen ja kostean lehdon kasvillisuutta 
esiintyy pääasiassa jokien ja muiden vesistöjen rannoilla sekä muiden metsä-
tyyppien seassa pieninä, rehevinä lehtolaikkuina. Tyypillistä lehtokasvillisuutta 
esiintyy mm. keskustan länsireunalla virtaavan Vuorijoen rantapenkereillä, 
missä kasvillisuuden tyyppilajeja ovat oravanmarja, punaherukka, vadelma, 
huopaohdake ja nokkonen. Yleisimpiä lehtotyyppejä alueella ovat keskiravin-
teiset tuoreet käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT, Oxalis-Maianthemum-
tyyppi) lehdot sekä runsasravinteiset kosteat käenkaali-mesiangervotyypin 
(OFiT, Oxalis-Filipendula-tyyppi) lehdot. Tuoretta metsäkurjenpolvityypin (GT, 
Geum-tyyppi) lehtoa esiintyy pienillä alueilla mm. Kaironiemen alueella sekä 
Kirkkojärven länsipuolisella metsäalueella. 
 
Selvitysalueen suot ovat pääosin ojitettuja kangasrämeitä tai isovarpurämei-
tä. Riuttasjärven eteläpuolella sijaitsee Riuttasnevan ojittamaton suoalue, jo-
ka on tyypiltään lyhytkorsinevaa sekä yhdistelmätyypin nevarämettä.  
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Kuva 9.  Kalliojoen rantalehtoa 
 

4.6 Eläimistö 

Selvitysalueen nisäkäslajiston arvioidaan olevan tyypillistä talousmetsien, rä-
meiden sekä kulttuuri- ja peltoalueiden lajistoa. Laajat metsä- ja suoalueet 
erityisesti selvitysalueen itäosassa luovat elinympäristön mm. monille riistala-
jeille. Maastohavaintojen perusteella alueella tavataan mm. metsäjänistä 
(NT), oravaa ja hirveä. Parkanon-Karvian riistahoitoyhdistyksen alueella tava-
taan lisäksi mm. valkohäntä- sekä metsäkaurista sekä euroopanmajavaa. Yh-
distyksen alueella esiintyvät myös kaikki Suomessa tavattavat metsäkanalin-
nut: pyy (DIR), teeri (DIR,NT), metso (DIR) ja riekko (Metsästäjäin keskus-
järjestö & Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2011). Maasto- sekä arkisto-
havaintojen perusteella suunnittelualueella sijaitsee myös useita liito-oravan 
elinalueita.  

Alueella ei ole tehty linnustoselvitystä. Luontotyyppi-inventointien maasto-
käynti ajoittui linnuston havainnoimisen kannalta liian myöhään, sillä pesimä-
kausi oli käynnin aikana jo ohitse. Alueella tavattiin kuitenkin yleisenä mm. 
seuraavia lintulajeja: tali- ja sinitiainen, västäräkki, pikkuvarpunen, peippo, 
pajulintu, varis, harakka, närhi. Varttuneemmilla metsäalueilla havaittiin mm. 
puukiipijä, tiltaltti, peukaloinen ja palokärki (DIR).  

Suomen kolmannen valtakunnallisen lintuatlastutkimuksen mukaan Parkanon 
keskustan atlasruudulla (688:329) pesii varmasti 60, todennäköisesti 30 ja 
mahdollisesti 17 lajia eli pesimäaikana alueelta on tavattu yhteensä 107 lintu-
lajia. Uhanalaisista lajeista Parkanon keskustan atlasruudulla on tavattu to-
dennäköisesti pesivänä heinätavi (VU), mustakurkku-uikku (VU), keltavästä-
räkki (VU), kivitasku (VU) ja mahdollisesti pesivänä sinisuo- (VU) sekä hiiri-
haukka (VU). Atlasruutu sisältää kuitenkin havaintoja selvitysaluetta hieman 
laajemmalta alueelta, joten selvitysalueella esiintyvä lintulajisto on todennä-
köisesti atlasruudun lajimäärää hieman suppeampi (Valkama ym. 2011). 
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5 LUONTO- JA LINTUDIREKTIIVILAJIT SEKÄ UHANALAISET JA HARVI-
NAISET LAJIT 

5.1 Luontodirektiivilajit 

Liito-orava (Pteromys volans)  
Luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, vaarantunut laji (VU) 

Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset seka-
metsät, joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää ja koivua. Haapa on tärkeä 
pesä- ja ravintopuuna. Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa 
ja useita eri latvuskerroksia. Elinalueet ovat usein kallioiden juurilla, rinteissä 
ja pienvesistöjen varsilla. Liito-orava pesii useimmiten käpytikan tai muiden 
tikkojen tekemässä kolossa (useimmiten haavassa) sekä vanhoissa oravan tai 
rastaan tekemissä risupesissä kuusessa. Vaihtopesiä on käytössä useita, 
yleensä 3-8 kappaletta. Vuodessa syntyy 1-2 poikuetta. Ensimmäinen poikue 
syntyy huhti-toukokuun vaihteessa. Liito-orava elää noin 3-5 -vuotiaaksi. 

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät samassa metsässä vuosia. 
Aikuisen naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 ha. Naaras liikkuu sään-
nöllisesti pesä- ja ruokailupaikkojen välillä. Koiraan elinpiiri on useita kymme-
niä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha. Koiraat liikkuvat melko vapaasti naa-
raan valtaamalla alueella sekä eri naaraiden elinpiirien välillä. Syksyllä ja tal-
vella nuoret liito-oravat etsivät itselleen uuden sopivan elinalueen. Liito-orava 
liikkuu liitämällä puista toiseen. Liidot ovat tavallisesti 40 metrin pituisia. 
Maassa se liikkuu kömpelösti ja yleensä vain muutamia metrejä, jos liito jää 
lyhyeksi (Hanski ym. 2001) 

Liito-orava kuuluu selvitysalueen eläimistöön. Suomen Ympäristökeskuksen 
eliölajit-tietokannan mukaan toisistaan erillisiä liito-oravan elinalueita yleis-
kaavan alueella on kartoitettu vuonna 2009 kaksitoista. Ne sijoittuvat Kivinii-
tunmäen, Kaironiemen, Kairolammen itäpuolen, Viinikan pururadan, Haa-
pasennotkon, Yliskyläntienvarren, Kissakivenmäen ja Hankamäenkannan alu-
eille. Pahkalan alueelta on reviirihavainto vuodelta 2005.  Lisäksi yksittäisha-
vaintoja lajista on tehty Uusivatusen alueelta sekä hakkuun yhteydessä Ru-
malankankaan alueelta. Vuoden 2011 liito-oravakartoituksen yhteydessä alu-
eelta löydettiin kaikkiaan yksitoista liito-oravan elinaluetta (kuva 10, kohteet 
LII 1.-11.). Eliölajit-tietokannan elinaluerajauksista Pahkalan, Kairolammen 
länsipuolen ja Hankamäenkannan alueilta ei tehty liito-oravahavaintoja ke-
vään ja kesän 2011 kartoituksissa.  
 

5.2 Lintudirektiivilajit 

Palokärki (Dryocopus martius) 
Palokärki elää harvalukuisena koko Suomessa. Laji on tyypillinen erämaalintu, 
mutta sitä tavataan myös esikaupunkialueilla ja puistoissa. Pesäpuun on olta-
va iso ja järeärunkoinen. Laji havaittiin Luomakulman metsäalueella. 
 
Pyy (Bonasa bonasia) 
Pyyn pesimäympäristöä ovat kuusivaltaiset, koivua ja leppää kasvavat seka-
metsät. Se suosii etenkin kosteita, suojaa tarjoavia tiheitä kuusisekametsiä 
ja korpia rannoilla, purojen varsilla, peltojen ja soiden laitamilla. Pyytä tavat-
tiin Haapasennotkon alueella. 
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5.3 Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit 

Liito-orava (Pteromys volans) kts. Luontodirektiivilajit 5.1 

Hirvenkello (Campanula cervicaria) 

Suurikokoinen, vaarantunut (VU) hirvenkello on yksi komeimmista kellois-
tamme. Se on yleensä helposti tunnistettavissa sinikukkaisista, tiheän myke-
römäisestä kukinnostaan. Laji viihtyy avoimilla ja valoisilla paikoilla. Monien 
muiden vanhan kaskikulttuurin seuralaislajien tavoin hirvenkellokin on taan-
tunut selvästi perinneympäristöjen kasvaessa umpeen. Lajin tiedossa oleva 
esiintymisalue (Eliölajit-tietokanta) sijaitsee Kirkkojärven eteläpuolella. 

Siloneulajäkälä (Chaenotheca laevigata) 

Siloneulajäkälä on vaarantuneeksi (VU) luokiteltu epifyyttijäkälä, joka tunne-
taan hyvänä vanhan metsän indikaattorilajina. Lajin tiedossa oleva esiinty-
misalue (eliölajit-tietokanta) sijaitsee Korpikylän alueella.  

5.4 Valtakunnallisesti silmälläpidettävät (NT) lajit 

Metsäjänis (Lepus timidus) 
Metsäjäniksen Suomen kanta on taantunut. Pääsyynä tähän pidetään lumisen 
kauden lyhentymistä. Valkoiset metsäjänikset ovat sulan maan aikana alttiita 
petojen saalistukselle. Lumen puute voi myös vaikeuttaa jänisten yöpymistä 
lumisuojassa. Metsäjänikselle on haittaa myös rusakosta sekä lajien välisen 
kilpailun että risteytymisen takia. Laji kuuluu alueen eläimistöön. 
 

5.5 Alueellisesti uhanalaiset lajit 

Maastokäynnin yhteydessä alueelta ei tavattu alueellisesti uhanalaisia lajeja. 

6 LUONNONSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET 

6.1 Natura-alue 
Kaava-alueen pohjoisosassa on Kaitojenvesien Natura-alue (tunnus 
FI0336005), joka on myös rantojensuojeluohjelma-aluetta (tunnus 
RSO020025). Natura-alue on laajuudeltaan 244 hehtaaria, josta vain pieni  
osa on kaava-aluetta. Aluetyyppi on SCI eli suojelun perusteena ovat luonto-
direktiivin mukaiset luontotyypit ja lajit. Suojelun toteutuskeinona on luon-
nonsuojelulaki, mikä puoltaa kaavakartalle merkinnäksi Natura-aluerajauksen 
lisäksi SL-aluemerkintää. Natura-tietolomakkeen mukainen kuvaus alueesta 
on: ”Kaidatvedet on kapeaan murroslaaksoon syntynyt järviketju. Järvien vä-
lisissä kapeikoissa on pieniä koskia, ja rannat ovat kallioisia, jylhiä ja lähes 
mökittömiä. Alue edustaa eteläisen Suomenselän karua luontoa. Kaidatvedet 
on suosittu retkeily- ja kalastusalue 10 kilometrin päässä Parkanon kaupungin 
keskustasta.” 

Alueelta ei ole tiedossa eikä havaittu luonnonsuojelulain (LSL 29 §15) tai vesi-
lain suojeltuja luontotyyppejä (VL 1 luku 15a ja 17a§16). Selvitysalueen purot 
on pääsääntöisesti perattu ja lähteiden luonnontilaisuutta muutettu metsäta-
loustoimin, kaivauksin tai muulla tavoin.  
 
Purojen ja jokien varrella on paikoin lehtokasvillisuutta. Metsälain erityisen 
tärkeistä elinympäristöistä (MetsäL 10 §17) selvitysalueella on lehtolaikkuja, 
vähäpuustoinen Viinikannevan suoalue sekä pienten lampien ja purojen välit-
tömiä lähiympäristöjä. Alueella sijaitsee useita luontodirektiivin liitteen IV(a) 
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liito-oravan elinympäristöjä, jotka on rajattu kartalle maastohavaintojen ja 
karttatarkastelun perusteella tehtyinä tulkintoina. 
 

6.2 Liito-oravan elinalueet 
 
Selvitysalueen luonnonsuojelullisesti arvokkaimpia kohteita ovat liito-oravan 
elinalueet. Liito-oravasta tehtiin liito-oravakartoituksen yhteydessä havaintoja 
yhdeltätoista toisistaan erillisestä kohteesta, joista yksi (LII 6.) sijaitsee kaa-
va-alueen ulkopuolella. Elinalueiden pinta-alat koskevat esiintymän ydinaluet-
ta, joiden läheisyyteen tulisi jättää ruokailualueiksi soveltuvia lehtipuuvaltaisia 
metsiä. Metsäisillä seuduilla latvusyhteyksiä eri elinalueiden välillä ja ruokai-
lualueille muodostuu eri suuntiin, minkä vuoksi niitä ei ole erikseen esitetty. 
Liitekartassa 2 on esitetty tärkeät viheryhteydet, jotka yhdistävät kaava-
alueella olevia liito-oravan elinalueita sekä muita luonnon ydinalueita. Erityi-
sesti joen-, puron- ja järvenrantametsät muodostavat merkittäviä kulkuyhte-
yksiä.  
 

 
Kuva 10. Kevään- ja kesän 2011 maastokäyntien yhteydessä havaitut liito-
oravan elinalueet Parkanon keskustaajaman yleiskaava-alueella ja lähiympä-

ristössä. Alueiden numerointi 1.-11. vastaa kohdenumerointia tekstissä.  

 
LII 1. Kiviniitunmäen liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,8 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / s-1 

Eläimistökohde. Kiviniitunmäen elinalue on kaksiosainen kohde, jonka jakaa 
kahtia harmaaleppää ja koivua kasvavan notkelman lehtipuusekametsä. Puus-
toltaan varttunut lehtimetsä on liito-oravan ruokailualuetta ja latvusyhteys 
osa-alueiden välillä.   



FCG Finnish Consulting Group Oy Osayleiskaavan luontoselvitys 16 ( 44 ) 
 D3437 
 
Tiina Mäkelä 17.1.2012, tark. 3.12.2012 
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\00_selvitykset\Luontoselvitys\Parkano osayleiskaavan luontoselvitys_tark.doc 

Elinalueen pohjoisosa on pihapiirin, taimikon, puron ja Käenmäentie sekä not-
kelman lehtipuusekametsän rajaama havu-lehtipuusekametsä. Varttuneen 
puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, haapa, koivu ja män-
ty, alikasvoksen haapa ja kuusi. Seassa kasvaa yksittäisiä järeitä kuusia. Alu-
eelta todettiin kymmenen liito-oravan merkitsemää kuusta ja haapaa, joista 
seitsemän on reviiripuita ja kolme papanapuuta.  

 
Kuva 11. Kiviniitunmäen liito-oravan elinalueen pohjoisosan kuusivaltainen 
sekametsä rajoittuu pihapiiriin. 

 
Elinalueen eteläosa on notkelmaan viettävää jyrkähköä kuusivaltaista rinne-
metsää. Puusto on vanhaa. Alue on taimikon, mäntymetsien ja notkelman 
lehtipuusekametsän rajaama. Siltä todettiin kahdeksan liito-oravan merkitse-
mää kuusta, joista yksi on reviiripuu ja kymmenen papanapuita.  

Taulukko 2. Kiviniitunmäen elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 
puun rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 10-50 40-45  
2 Kuusi 10-50 45-50  
3 Kuusi yli 100 40-45  
4 Kuusi alle 10 40-45 taimikon reunassa 
5 Kuusi alle 10 40-45 lehtipuukuvion reunassa 
6 Kuusi 10-50 40-45  
7 Kuusi alle 10 35-40  
8 Kuusi 10-50 40-45  
9 Kuusi yli 100 45-50 risupesä, virtsajälkiä rungol-

la 
10 Kuusi 10-50 35-40  
11 Kuusi yli 100 45-50  
12 Kuusi 50-100 30-35 pihapiirin reuna-aluetta 
13 Kuusi 10-50 35-40  
14 Kuusi Yli 100 35-40  
15 Haapa alle 10 30-35  
16 Kuusi yli 500 35-40 lehtipuukuvion reunassa 
17 Kuusi 50-100 25-30  
18 Kuusi yli 100 45-50  
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Kiviniitunmäen liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen rasteri), ruokai-

lualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut (vihreä 

ympyrä) , pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06. 

  

 
Kuva 12. Notkelman harmaaleppävaltainen lehtipuumetsä on liito-oravan ruo-
kailualuetta. 
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LII 2. Kaironniemen liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,5 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Eläimistö- ja kasvillisuuskohde. Kaironniemen elinalue koostuu puustoltaan 
vanhasta kuusikankaasta, jossa vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuu-
si, mänty, koivu ja haapa, alikasvoksen kuusi ja koivu. Alue rajoittuu pohjoi-
sessa Metsäntutkimuslaitoksen pihapiiriin, lännessä uuteen asuinalueeseen, 
idässä ja etelässä nuoriin koivuvaltaisiin metsiin, joilla on merkitystä liito-
oravan ruokailualueina.  

Alueelta todettiin nopeasti tarkasteltuna 11 liito-oravan merkitsemää puuta, 
joista kolme on reviiripuita ja kahdeksan papanapuita. Liito-oravan merkitse-
mät puut ovat sekä kuusia että haapoja. Alueella on pesäpuiksi soveliaita ko-
lohaapoja.  

Taulukko 3. Kaironniemen elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 

puun rinnankorkeusläpimitta.  
Nro  Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 10-50 40-45  
2 Kuusi 50-100 45-50  
3 Kuusi 10-50 40-45  
4 Kuusi 10-50 30-35  
5 Haapa alle 10 40-45 kolopuu 
6 Kuusi 50-100 40-45  
7 Kuusi alle 10 45-50  
8 Kuusi alle 10 40-45  
9 Kuusi 10-50 35-40 koivikon reunassa 
10 Haapa 10-50 30-35 koivikon reunassa 
11 Kuusi 50-100 50-55  
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Kaironniemen liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen rasteri)  ruokai-

lualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut (vihreä 

ympyrä) , pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06.  

 

LII 3. Haapasennotkon liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,5 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Eläimistökohde. Haapasennotkon elinalue on kaksiosainen puulajisuhteiltaan 
ja ikärakenteeltaan vaihtelevien metsien muodostama kokonaisuus. Alue on 
rautatien, valtatien 3 ja Parkanontien sekä hiekkaisen rinnealueen rajaama.  

Elinalueen pohjoisosassa, radan ja tien rajaamassa kulmauksessa, puusto on 
pääosin nuorta kuusta, koivua ja harmaaleppää. Seassa kasvaa yksittäisiä jä-
reämpiä kuusia. Kohteelta todettiin viisi liito-oravan merkitsemää kuusta, jois-
ta kolme on reviiripuita ja kolme papanapuuta.  

Eteläisempi osa-alue koostuu rinteen havu-lehtipuusekametsästä sekä tien 
reunan varttuneesta kuusimetsästä. Aluetta rajaavat koivua, harmaaleppää ja 
haapaa kasvavat lehtipuusekametsät, joilla on merkitystä liito-oravan ruokai-
lualueina. Kohteelta todettiin seitsemän liito-oravan merkitsemää kuusta ja 
haapaa, joista kolme on reviiripuita ja neljä papanapuita.  

Elinalueen ydinalueiden välissä on laaja lehtipuusekametsäalue, jossa varttu-
neen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat haapa, koivu, harmaa-
leppä ja kuusi. Myös radan pohjoispuolella on liito-oravalle soveliasta varttu-
nutta kuusimetsää. 
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Taulukko 4. Haapasennotkon elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 

puun rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 10-50 25-30  
2 Kuusi 10-50 30-35  
3 Kuusi yli 100 35-40  
4 Kuusi 50-100 30-35  
5 Kuusi 50-100 40-45 rata-alueen reunassa 
6 Kuusi 50-100 30-35 rinteen juurella lehtipuu-

kuvion reunassa 
7 Haapa alle 10 40-45  
8 Kuusi 10-50 35-40  
9 Kuusi 10-50 35-40 pururadan reunassa 
10 Kuusi 50-100 30-35 kuusikuvion reunassa 
11 Kuusi alle 10 30-35 kuusikuvion reunassa 
12 Kuusi 50-100 35-40 kuusikuvion reunassa 

 

 
Kuva 13. Haapasennotkon liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen ras-
teri), ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja pa-

panapuut (vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 

579/KP/06.  
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Kuva 14. Haaapasennotkon liito-oravan elinaluetta ympäröivät ruokailualuei-
na tärkeät lehtipuusekametsät sekä ulkoilualueet.   

 

LII 4. Viinikan liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Eläimistökohde. Viinikan elinalue on pururatojen, voimajohdon, asutuksen ja 
mäntykankaiden rajaama metsäalue, jossa vaihtelevat puustoltaan vanhat ja 
varttuneet kuusikankaat. Vallitsevan latvuskerroksen muodostaa kuusi, ali-
kasvoksen kuusi ja koivu. Elinalueen länsireunassa on voimajohto, jonka mo-
lemmin puolin liito-orava liikkuu. Elinalueen ydinalueen muodostaa voimajoh-
don länsipuolen järeäpuustoinen kuusimetsäkuvio. Asutuksen ja liito-
oravametsän välissä on nuorta koivua ja haapaa kasvavaa lehtipuusekamet-
sää, jolla on merkitystä liito-oravan ruokailualueena.  

Alueelta todettiin kaikkiaan 11 liito-oravan merkitsemää puuta, joista viisi on 
reviiripuita ja kuusi papanapuita. Useissa kuusissa on risupesiä.  

Taulukko 5. Viinikan elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on puun rin-

nankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi yli 100 35-40  
2 Kuusi 50-100 30-35  
3 Kuusi alle 10 30-35  
4 Kuusi 10-50 30-35  
5 Kuusi alle 10 40-45 pururadan reunassa 
6 Kuusi 10-50 35-40  
7 Kuusi yli 100 50-55 risupesä, pururadan reuna  
8 Kuusi yli 100 30-35  
9 Kuusi alle 10 30-35  
10 Kuusi 50-100 35-40  
11 Kuusi 10-50 40-45  
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Kuva 15. Viinikan liito-oravan elinalueen rajaus (punainen rasteri), ruokailu-
alueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut (vihreä ym-

pyrä). Pellonreunusmetsät ovat liito-oravalle tärkeitä ruokailualueita, pohja-

kartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06.  

 
Kuva 16.  Voimajohdon rajaama järeäpuustoisella kuusimetsäkuviolla on liito-
oravan pesäpuita. Asutuksen ja metsikön väliin jää haapa-koivusekametsiä.   

 

LII 5. Yliskyläntien liito-oravametsä 
Pinta-ala: 3 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / s-1 
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Eläimistökohde. Elinalue on Yliskyläntien kahtia jakama, pääosin varttuneista 
kuusimetsistä muodostuvat kokonaisuus. Aluetta rajaavat viljellyt pellot, 
asuinalueen reunusmetsät sekä taimikot ja nuoret metsät. Elinalueen ydinalue 
on tien itäpuolella peratun puron varressa. Koivua, haapaa ja harmaaleppää 
kasvavat puronvarsimetsät, rinteenalusnotkelmat, pellonreunusmetsät sekä 
asutusta rajaavat metsät ovat liito-oravan ruokailualueina tärkeitä.  

Alueelta todettiin kaikkiaan 17 liito-oravan merkitsemää kuusta, joista kolme 
on reviiripuita ja 14 papanapuita.  

Taulukko 6. Yliskyläntien elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on puun 

rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi alle 10 45-50  
2 Kuusi alle 10 35-40  
3 Kuusi 10-50 40-45  
4 Kuusi 10-50 30-35  
5 Kuusi alle 10 30-35  
6 Kuusi 10-50 35-40  
7 Kuusi 10-50 25-30  
8 Kuusi 10-50 40-45  
9 Kuusi alle 10 40-45  
10 Kuusi 10-50 30-35 puron varressa 
11 Kuusi alle 10 35-40  
12 Kuusi 10-50 30-35  
13 Kuusi yli 100 40-45  
14 Kuusi yli 100 40-45  
15 Kuusi yli 100 30-35 ojan reunassa 
16 Kuusi alle 10 35-40  
17 Kuusi alle 10 40-45  

 

 

Kuva 17. Yliskyläntien liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen rasteri), 
ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut 

(vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06. 
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Kuva 18.  Yliskyläntien halkomalla liito-oravan elinalueella on puronvarsimet-
sää.  

 

LII 6. Parkanojärven itäpuolen liito-oravametsä 
Pinta-ala: 2,4 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot 
(FT) 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Eläimistökohde. Parkanojärven itärannan liito-oravametsä sijaitsee Yliskylän-
tien ja rannan välisessä rinnekuusikossa. Elinalue on puustoltaan varttunutta 
kuusimetsää, jossa vallitsevan latvuskeroksen muodostavat kuusi ja koivu, 
alikasvoksen kuusi, koivu ja pihlaja. Alueen pohjoisosassa on luonnontilainen 
puro, jota reunustaa saniaistyypin (FT) kostea puronvarsilehdon kasvillisuus. 
Elinalueen ydinalue sijaitsee puron läheisyydessä. Lännessä elinalue rajautuu 
taimikkoon. Mökkitien pohjoispuolen lehtipuusekametsällä sekä rannan lehti-
puukaistaleella on merkitystä liito-oravan ruokailualueina.   

Alueelta todettiin kaikkiaan 18 liito-oravan merkitsemää kuusta ja haapaa, 
joista 11 on reviiripuita ja seitsemän papanapuita. Liito-oravalle soveliaita 
kuusimetsiä on myös elinalueesta pohjoiseen.  

Taulukko 7. Parkanojärven itäpuolen elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpi-

mitta on puun rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 50-100 45-50  
2 Kuusi 10-50 35-40  
3 Kuusi yli 100 45-50  
4 Kuusi 50-100 35-40  
5 Kuusi yli 100 50-55 puron pohjoisreunassa 
6 Kuusi alle 10 40-45  
7 Haapa yli 100 40-45 kolopuu tien reunassa 
8 Kuusi 10-50 40-45  
9 Kuusi yli 100 40-45  
10 Kuusi 10-50 35-40 puron varressa 
11 Kuusi yli 100 45-50 taimikon reunassa 
12 Kuusi 10-50 40-45  
13 Kuusi yli 100 30-35  
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14 Kuusi yli 100 45-50  
15 Kuusi alle 10 25-30  
16 Kuusi yli 100 45-50 risupesä 
17 Haapa yli 100 25-30 kolopuu 
18 Kuusi 10-50 40-45  

 

 
Kuva 19. Parkanojärven itäpuolen liito-oravametsän elinalueen rajaus (punai-
nen rasteri), ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja 

papanapuut (vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 

579/KP/06.  

 
Kuva 20. Puroa reunustava varttunut kuusimetsä on Parkanojärven liito-
oravan elinalueen ydinaluetta. 
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LII 7. Alakosken liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,2 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Eläimistökohde. Liito-oravan elinalue rajautuu Vanhantalontien eteläpuolelle. 
Elinalue on puustoltaan varttunutta mustikkatyypin kuusikangasmetsää, jota 
ympäröi länsipuolelta keski-ikäinen koivikko ja itäpuolelta mäntyvaltainen 
kangasmetsä. Alueella kasvaa muutamia erittäin järeitä kuusia. 

Alueelta todettiin kaksi liito-oravan merkitsemää kuusta, jotka olivat pa-
panapuita. 

Taulukko 8. Alakosken elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on puun 

rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 10-50 55  
2 Kuusi 10-50 55  

   

 
Kuva 21. Alakosken liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen rasteri), 
ruokailualueet (vihreä rasteri) ja papanapuut (vihreä ympyrä), pohjakartta © 

Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06.  
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Kuva 22. Vanhoja kuusia Alakosken liito-oravan elinalueella, tien läheisyydes-
sä. 

  
LII 8. Urheilukentän liito-oravametsä 
Pinta-ala: 4 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Kirkkojärven eteläpuolella oleva elinalue koostuu urheilukentän ympäristössä 
sekä urheilukentän ja leirintäalueen välissä kasvavista varttuneista kuusista. 
Alue on puistomainen. Etenkin leirintäalueen lounaiskulmassa kasvaa myös 
haapaa. 

Leirintäalueen elinalueelta todettiin neljä liito-oravan merkitsemää kuusta, 
joista kolme olivat reviiripuita ja yhdessä havaittiin risupesä. 

Taulukko 9. Urheilukentän elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 

puun rinnankorkeusläpimitta.  

 
Nro 

Puulaji Papanamäärä 
(kpl) 

Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 50-100 45-50  
2 Kuusi 50-100 35-40  
3 Kuusi 50-100 45-50  
4 Kuusi yli 100 55 pesäpuu 
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Kuva 23. Urheilukentän liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen raste-
ri), ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut 

(vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06.  

 

 
Kuva 24. Liito-oravan todennäköinen pesäpuu urheilukentän pohjoislaidalla 
 

LII 9. Kissakivenmäen liito-oravametsä 
Pinta-ala: 4,8 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 
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Selvitysalueen eteläosassa, Kissakivenmäen alueella olevan liito-oravan elin-
alue on kaksiosainen. Pohjoispuolinen elinalue rajautuu Pohjoisessa Porin-
tiehen, idässä Moukarimäenkatuun ja lännessä taimikkoon. Alue on tyypiltään 
lehtomaista (OMT) kangasta. Puusto koostuu pääosin haavasta, harmaalepäs-
tä ja kuusesta.  
 
Eteläosan elinalue rajautuu Moukarimäenkatuun ja Tampereenkatuun sekä 
eteläpuolelta peltoalueisiin. Puusto on varttunutta, kuusivaltaista, mustikka-
tyypin (MT) kangasmetsää.  
 
Alueilta todettiin pikaisella tarkistuksella kolme liito-oravan merkitsemää revii-
ripuuta ja yksi papanapuu, pohjoispuoliselta alueelta kaksi haapaa ja kuusi 
sekä eteläpuoliselta alueelta yksi kuusi. 
 
Taulukko 10. Kissakivenmäen elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 

puun rinnankorkeusläpimitta.  

 
Nro 

Puulaji Papanamäärä 
(kpl) 

Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Haapa 50-100 45-50  
2 Haapa 50-100 35-40  
3 Kuusi 10-50 45-50  
4 Kuusi 10-50 55  

 

 
Kuva 25. Kissakivenmäen liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen ras-
teri), ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja pa-

panapuut (vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 

579/KP/06.  
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Kuva 26. Kissakivenmäen liito-oravan elinalueella on runsaasti haapaa. 
 

LII 10. Pappilankosken liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,6 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Kirkkojärven lasku-uoman varrella olevan elinalueen puusto on tuoretta mus-
tikkatyypin (MT) kuusikangasmetsää sekä paikoin lehtokorpimaista jokivarsi-
puustoa. Elinalue ulottuu Kallion luontopolun alkupäästä Parkanon vedenpuh-
distamon tuntumaan saakka molemmin puolin jokea.  
 
Alueelta todettiin liito-oravan papanoita viiden kuusen ja yhden haavan alta. 
Puista kolme oli reviiripuita ja kolme papanapuita. 
 
Taulukko 11. Pappilankosken elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on 

puun rinnankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 50-100 55 jokirannassa 
2 Kuusi 50-100 55 jokirannassa 
3 Kuusi 10-50 45-50  
4 Kuusi 10-50 35-40  
5 Haapa yli 100 35-40 joen pohjoispuolella 
6 Kuusi 10-50 45-55  
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Kuva 27. Pappilankosken liito-oravametsän elinalueen rajaus (punainen raste-
ri), ruokailualueet (vihreä rasteri), reviiripuut (punainen neliö) ja papanapuut 

(vihreä ympyrä), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06.  

 

 
Kuva 28. Pappilankosken liito-oravan elinaluetta Kallion luontopolun varrella 
 
LII 11. Kallion liito-oravametsä 
Pinta-ala: 1,2 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Arvoluokka: kansallisesti arvokas  
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Maankäyttösuositus: MY / S / s-1 

Kallion elinalue sijoittuu peratun purouoman varteen, kalloin asutusalueiden 
tuntumaan. Aluetta rajaa lännessä Valtatie 3 ja idässä Elokankaankatu. Alu-
eella on kallioinen kumpare, jonka ympärillä kasvaa varttunutta, kuusivaltais-
ta kangasmetsää. Kerrostaloalueen parkkipaikan tuntumassa kasvaa myös 
ravintopuuksi sopivaa haapaa. 
 
Alueelta todettiin pikaisella tarkistuksella liito-oravan papanoita kahden kuu-
sen ja yhden haavan alta. Puut olivat papanapuita. 
 
Taulukko 12. Kallion elinalueen reviiri- ja papanapuut. Läpimitta on puun rin-

nankorkeusläpimitta.  
Nro Puulaji Papanamäärä 

(kpl) 
Läpimitta 
(cm) 

Huom.  

1 Kuusi 10-50 55  
2 Kuusi 10-50 55  
3 haapa 10-50 45  

 

 
Kuva 29. Liito-oravan Kallion elinalueen rajaus (punainen rasteri), ruokailu-
alueet (vihreä rasteri) ja papanapuut (vihreä ympyrä, pohjakartta © Maan-

mittauslaitos lupa nro 579/KP/06).  
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Kuva 30. Kallion liito-oravan elinalueen mustikkatyypin tuoretta kangasmet-
sää. 

 
6.3 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

1. Riuttasneva 
Pinta-ala: 7 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tupasvillarämeet (VU), lyhyt-
korsirämeet (NT) ja lyhytkorsinevat (VU) 
Maankäyttösuositus: MY / luo 

Riuttasneva on muodostunut kallioiden väliseen notkelmaan. Suon pohjois-
puolinen alue on ojittamatonta ja ominaisuuksiltaan luonnontilaisen kaltaista 
nevaa ja rämettä. Nevaosan lajistoa ovat mm. tupasluikka, tupasvilla, vai-
vaiskoivu, variksenmarja, iso- ja pikkukarpalo, jouhisara, raate, maarian-
kämmekkä sekä suokukka. Ympäröivät alueet ovat lyhytkorsi- ja tupasvilla-
rämettä. Alue on asukkaiden virkistyskäytössä ja alueen keskelle on viety 
suopotkupallomaalit. 
 
Vähäpuustoiset suot ovat metsälain arvokkaita elinympäristöjä. 
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Kuva 31. Riuttasneva (vihreä rasteri), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa 
nro 579/KP/06. 

 

 
 

 
Kuva 32. Riuttasneva 
 
2.Vuorijoen lehtoalue 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(NT), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU) 
Maankäyttösuositus: MY / luo 
 
Vuorijoen alajuoksulla uoman reunoilla esiintyy lehtokasvillisuutta. Rautatien 
pohjoispuolella on tuoreen käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa. Lajis-
toon kuuluvat mm. hiirenporras, ahomansikka, oravanmarjaa, käenkaali kor-
piorvokki, vadelma, punaherukka ja nokkonen.  
 
Rautatien eteläpuolella uoman länsipuolisella reunalla esiintyy kosteaa käen-
kaali-mesiangervotyypin suurruoholehtoa (OFiT). Kenttäkerroksen lajistoa 
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edustavat mesiangervo, lillukka, metsäkurjenpovi lehtovirmajuuri ja kultapiis-
ku.  
 
Alue on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. 
 
 

 
Kuva 33.  Vuorijoki 
 
3. Kirkkojärven länsipuolen ojavarsilehto 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset leh-
dot (VU) 
Maankäyttösuositus: MY / luo 
 
Metsäalueen halki kulkee oja jonka varressa esiintyy kosteaa runsasravinteis-
ta käenkaali-mesiangervotyypin suurruoholehtoa (OFiT). Alueen länsiosan 
metsää on hakattu, mutta itäpuolella kasvaa lehtipuuvaltainen kangasmetsä, 
jolla esiintyy paikoin myös tuoreen lehdon ja lehtokorpimaisia piirteitä. Puusto 
koostuu rauduskoivusta, harmaalepästä, haavasta, raidasta sekä tuomesta.  
Pensaskerroksessa esiintyy vadelma, musta- ja punaherukka sekä kiiltopaju. 
Kenttäkerroksen vaateliaampaa lajistoa edustavat mm. sudenmarja ja lehto-
virmajuuri.  
 
Alue on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. 
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Kuva 34.  Lehtometsää Kirkkojärven lounaispuolella 
 

 
Kuva 35. Vuorijoen alajuoksun ja Kirkkojärven länsipuolen joenvarsilehdot 
(vihräeä rasteri), pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06. 
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  4. Viinikan lehtoalue 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(NT) 
Maankäyttösuositus: MY / VL / luo 
 
Viinikanjoen rannoilla esiintyy paikoin edustavaa lehtokasvillisuutta. Hieman 
laajempi lehtoalue sijaitsee joen itärannalla, Mäki-Viinikan alueella. Puuston 
muodostavat rauduskoivu, haapa, harmaaleppä, vaahtera, tuomi ja raita. 
Pensaskerroksessa kasvaa punaherukkaa ja vadelmaa. Kenttäkerroksen kas-
villisuutta edustavat mm. valkovuokko, koiranputki ja metsäkurjenpolvi.   
 
Kohde on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. 
 

 
Kuva 36. Viinikanjokivarren lehtoalue (vihreä rasteri), pohjakartta © Maan-
mittauslaitos lupa nro 579/KP/06. 
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Kuva 37. Viinikanjokivarren itäpuolinen lehtipuuvaltainen lehtoalue 
 

6.4 Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet 

5. Viinikanjoki-Pappilankoski 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: - 
Maankäyttösuositus: MY / VL 
 
Viinikanjoki kiemurtelee läpi Parkanon keskustan. Joen kokonaispituus on noin 
3 kilometriä, joka sisältää 4 koskea. Joen leveys vaihtelee koskipaikoissa noin 
5-20 metrin välillä. Jokiuomaa on paikoin ruopattu ja pengerretty. Rantojen 
kasvillisuus on paikoin lehtomaista ja erityisesti Kaironkosken alueella esiintyy 
varttunutta kuusi- ja haapapuustoa, joka luo elinympäristön mm. liito-
oravalle. Lajista ei kuitenkaan tehty havaintoja alueelta luontoselvityksen 
maastoinventointien yhteydessä. Mäki-Viinikan alueella sekä joen länsipuolella 
esiintyy suurruoholehdon ja tuoreen lehdon alueita.  

Jokialueella esiintyvät istutettuina harjus, taimen ja kirjolohi. Luontaisesti alu-
eella lisääntyvät taimen, hauki, ahven sekä useat särkikalat. Viinikanjoen alue 
on erityisesti kalastajien suosiossa ja joen varrella on mm. 2 nuotiokatosta.  

Alajuoksulla Viinikanjokeen yhtyy Kirkkojärven lasku-uoma, Pappilankoski. 
Uoman on mahdollisesti ihmisen avaama ja alueella on aikoinaan sijainnut 
myllyrakennus. Pappilankosken alueella elää liito-orava. 
 
Jokivarret reunapuustoineen muodostavat tärkeän elinympäristön monille la-
jeille ja toimivat ekologisina käytävänä keskustan alueella. Jokivarsien puusto 
tulisi säilyttää nykyisellään. 
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Kuva 38.  Viinikanjoki 
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Kuva 39. Viinikanjoki ja Pappilankoski muodostavat ekologisen käytävän kaa-
va-alueen keskiosiin, pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 579/KP/06. 
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6. Vuorijoki 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(NT), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU) 
Maankäyttösuositus: MY / VL 
 
Vuorijoki kiemurtelee selvitysalueelle alueen luoteispuolella olevasta Vuorijär-
vestä ja laskee Kirkkojärveen. Uomaltaan luonnontilainen uoma kulkee vaih-
televasti eri metsätyyppien, peltojen ja piha-alueiden halki. Rantapuuston 
muodostavat paikoin varttuneet kuuset, harmaaleppä, pajut ja haapa sekä 
pihlaja. Erityisesti joen läntisin osuus Yliskosken ja Koskelan tilojen alueella 
on ominaisuuksiltaan mm. liito-oravan elinalueeksi sopivaa. Alajuoksulla reu-
nametsiä on hakattu. Keskustan tuntumassa uoman reunoilla on roskaisuutta. 
Jokialue reunapuustoineen muodostaa tärkeän ekologisen käytävän suunnitte-
lualueen itäosiin. 
 

 

Kuva 40. Vuorijoki luo ekologisen käytävän (vihreä rasteri) kaava-alueen (pu-
nainen rajaus) länsiosiin, pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 

579/KP/06. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA RAKENTAMISSUOSITUKSET 

Parkanon keskustan osayleiskaavan suunnittelualue edustaa luonnon arvoil-
taan ja maisemaluonteeltaan rikasta Keski-Suomen aluetta. Selvitysalue on 
pääosin rakentamiseen hyvin tai kohtalaisesti soveltuvaa, luonnonarvoiltaan 
tavanomaista, kulttuurivaikutteista metsä- ja rantaluontoa, metsätalousmene-
telmin hoidettua kangasmetsää, ojitettua suota sekä viljelykäytössä olevaa 
peltoa. Herkimpiä kohteita alueella ovat Natura-alue, liito-oravan elinalueet, 
järvien ranta-alueet sekä puro- ja jokivarret.  
 
Rakentamisen ja muun maankäytön ulkopuolelle suositetaan mahdollisuuksien 
mukaan jätettäväksi arvokkaat luontokohteet lähiympäristöineen. Tällaisia 
kohteita selvitysalueella ovat jokien ja purojen yhteydessä esiintyvät lehto-
alueet, ojittamaton suoalue Viinikannevalla, sekä liito-oravan lisääntymisalu-
eet. Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- 
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ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 
kielletty (LSL 49§). Liito-oravan elinalueet tulee jättää ensisijaisesti rakenta-
misen ulkopuolelle. Lievää rakentamista voidaan osoittaa elinalueisiin rajau-
tuen. Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalu-
eista.  Tärkeää on säästää liito-oravan liikkumiseen soveltuvia kulkuyhteyksiä, 
latvusyhteyksiä, jotta yhteys elinalueiden välillä ja ulkopuolelle säilyy. Metsäi-
sillä seuduilla latvusyhteyksiä eri elinalueiden välillä ja ruokailualueille muo-
dostuu eri suuntiin, minkä vuoksi niitä ei ole erikseen esitetty. Maankäytön 
suunnittelussa tulisi huomioida, että liito-orava tarvitsee lisääntyäkseen noin 
3-4 ha suuruisen yhtenäisen metsäalueen (Jokinen ym.  2007). 

Yksittäisten kohteiden säilymisen lisäksi kaava-alueella tulisi huomioida riittä-
vän viherverkoston muodostumisesta luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden alueiden välille. Viheryhteydet eli viherkäytävät edistävät ja tur-
vaavat lajien siirtymistä alueelta toiselle. Tällaisia viherkäytäviä selvitysalueel-
le muodostavat luontaisesti mm. Vuorijoki, Viinikanjoki sekä Pappilankoski. 
Jokialueiden rantapuusto tulisi säilyttää nykyisellään. Myös järvien ranta-
alueiden säilyminen puustoisena on suositeltavaa. 

Metsälain suojellut luontotyypit osoittaa kaavaan suositetaan merkittäväksi 
riittävän laajoina MY-alueina, jolloin niiden ominaispiirteet säilyvät. Herkim-
mät alueet voidaan merkitä luo-merkinnällä (luo = luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeä alue). Pienialaisten, osin kulttuurivaikutteisten, 
kohteiden ominaispiirteet säilyvät myös, jos ne säästetään osana lähivirkis-
tysaluetta (VL). Liito-oravan elinalueet voidaan merkitä kaavaan merkinnällä 
S tai käyttämällä erillismerkintää s-1. 

Osayleiskaava-alueelle sijoittuvat arvokkaat luontokohteet sekä uhanalaisten 
lajien havaintopaikat on esitetty liitekartassa 1 (sekä Natura-alue tämän se-
lostuksen maakuntakaavaotteessa, s. 2) ja ekologinen käytäväverkosto liite-
kartassa 2.  
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