
 

Yhteenveto Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisestä tummaverkkoperhosen siirtymä-
reitistä. 

 
Tarastenjärven puoli: Aluetta sivuavan voimalinjan alla sijaitsee kaksi elinvoimaista tummaverk-
koperhosesiintymää (esiintymät 1 & 3). Esiintymän 1 itäpuolella sijaitsee perhosesiintymä numero 
2. Iso voimalinja on käytännössä ainoa siirtymäreitti Tarastenjärven ja Haapakorven alueiden välil-
lä. 9-tien eteläpuolella Haapakorven alueella ei ole montaa laadullisesti ja määrällisesti hyvää 
esiintymisaluetta. 
 
Haapakorven puoli: Selvitysalue on isoilta osin kuivapohjaista kangasmetsää, jossa ei ole edelly-
tyksiä ravintokasvin esiintymiselle. Alueita erottavan 9-tien piennaralueet kuivapohjaista joutomaa-
ta. Alueella on kaksi tummaverkkoperhoselle soveltuvaa joskaan ei merkityksellistä aluetta: kostea 
notko, jossa kasvaa ravintokasvia vähäisesti. Muut valtakasvit: ohdakkeet, suolaheinät ja mesian-
gervot (alue 5) ja eristynyt metsäniitty (alue 4).  
 
 
 
Rajausten kuvaukset 

(Lajia on joko havaittu alueelta, tai alue on selkeästi sellainen, jossa lajilla on tällä hetkellä edelly-
tykset selviytyä.) 

Tummaverkkoperhosen nykyiset elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven väli-
sellä alueella 

1. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö 
− Tiikonojan luonnonsuojelualue 
− Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) 
− Ei havaittuja yksilöitä 2008 
− Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 101 

2. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö 
− Ojan halkoma metsäinen metsäaukea  
− Ravintokasvia pääasiassa ojanvarsilla 
− Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) / kunnostettavissa (2) 
− Alueen varjoisuutta vähentävillä hoitotoimilla mahdollista vaikuttaa lajin säilymiseen  
− Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 kartoitettu tummaverkkoperhosniitty   

3. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö 
− Sähkölinjan alla rinteessä sijaitseva ala 
− Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) 
− Ei havaittuja yksilöitä 2008 
− Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 100 

 
 

 

(Alueella kasvaa lajin ravintokasvia virmajuurta tai alue on muuten merkityksellinen perhosen esiin-
tymisen kannalta. Tällä hetkellä jokin tekijä saattaa heikentää lajin selviytymismahdollisuuksia alu-
eella [esim. varjoisuus, umpeenkasvu, viljelykäyttö, voimakas laidunnus tai ravintokasvin puuttumi-
nen]. Alue on kuitenkin merkityksellinen siinä mielessä, että pienellä maankäytön muutoksella tai 
aktiivisilla hoitotoimilla siitä todennäköisesti tulisi lajille merkittävä esiintymislaikku.) 

Tummaverkkoperhoselle soveltuvat elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven 
välisellä alueella 

 

4. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö 
− Pieni tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt niitty  
− Ravintokasvia kohtalaisesti (1-2) 



− Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) 
− Ei havaittuja yksilöitä 2008 
− Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 151 
− Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta 

5. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö 
− Tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt hevoslaitumen itä-kaakkoisreuna, jota halkoo 

oja  
− Ravintokasvia vähäisesti (0-1) ja paikoittain ojan varressa 
− Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) 
− Ei havaittuja yksilöitä 2008 
− Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta 

 

(Puron tai ojan varsi, rantavyöhyke tai muu yhdyskäytävä kuten tien piennar tai voimalinja.) 

Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävät yhdyskäytävät Tampereen Tarastenjär-
ven ja Haapakorven välisellä alueella 

 

6. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä 
− Voimalinja alus 
− Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia 
− Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä 

7. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä 
− Tiheässä metsässä kulkeva ojanvarsi, joka johtaa metsäaukealle 
− Ravintokasvia vain vähäisesti ja paikoin (0-1) 
− Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä esiintymien välillä 

8. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä 
− Voimalinja alus 
− Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia 
− Toimii ainoana lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä 
− Etäisyys alueiden 1 ja 4 välillä noin 1,8 kilometriä 
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Yhteenveto Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisestä 
tummaverkkoperhosen siirtymäreitistä. 

Yhteenveto on päivitys vuoden 2008 tummaverkkoperhosraporttiin Tampereen 
Tarastenjärven ja Haapakorven selvitysalueilta. 
  
  

Tarastenjärven puoli: Aluetta sivuavan voimalinjan alla sijaitsee kaksi elinvoimaista 
tummaverkkoperhosesiintymää (esiintymät 1 & 3). Esiintymän 1 itäpuolella sijaitsee 
perhosesiintymä numero 2. Iso voimalinja Tarastenjärven ja Haapakorven selvitysalueiden 
välillä on käytännössä ainoa tummaverkkoperhosen siirtymäreitti. Voimalinja on 
tummaverkkoperhosen liikkumisen kannalta merkityksellinen ainoastaan Tiikonojan ja 
Näätäsuon esiintymien välillä. Voimalinjan Näätäsuon eteläpuolinen alue ei ole 
tummaverkkoperhosen kannalta merkityksellinen, sillä 9-tien eteläpuolella Haapakorven 
alueella ei ole montaa laadullisesti ja määrällisesti hyvää lajin esiintymisaluetta.  
Haapakorven puoli: Selvitysalue on isoilta osin kuivapohjaista kangasmetsää, jossa ei 
ole edellytyksiä ravintokasvin esiintymiselle. Alueita erottavan 9-tien piennaralueet 
kuivapohjaista joutomaata. Alueella on kaksi tummaverkkoperhoselle soveltuvaa, joskaan 
ei merkityksellistä aluetta: kostea notko, jossa kasvaa ravintokasvia vähäisesti. Muut 
valtakasvit: ohdakkeet, suolaheinät ja mesiangervot (alue 5) ja eristynyt metsäniitty (alue 
4).  
Rajausten kuvaukset 

Tummaverkkoperhosen nykyiset elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja 
Haapakorven välisellä alueella 
(Lajia on joko havaittu alueelta, tai alue on selkeästi sellainen, jossa lajilla on 
tällä hetkellä edellytykset selviytyä.) 

1. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö  

o Tiikonojan luonnonsuojelualue  
o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)  
o Ei havaittuja yksilöitä 2008  
o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 101  



2. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö  

o Ojan halkoma metsäinen metsäaukea  
o Ravintokasvia pääasiassa ojanvarsilla  
o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4) / kunnostettavissa (2)  
o Alueen varjoisuutta vähentävillä hoitotoimilla mahdollista vaikuttaa lajin 

säilymiseen  
o Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2005 kartoitettu 

tummaverkkoperhosniitty  
3. Tummaverkkoperhosen nykyinen elinympäristö  

o Sähkölinjan alla rinteessä sijaitseva ala  
o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)  
o Ei havaittuja yksilöitä 2008  
o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 100  

Tummaverkkoperhoselle soveltuvat elinympäristöt Tampereen Tarastenjärven ja 
Haapakorven välisellä alueella 
(Alueella kasvaa lajin ravintokasvia virmajuurta tai alue on muuten merkityksellinen 
perhosen esiintymisen kannalta. Tällä hetkellä jokin tekijä saattaa heikentää lajin 
selviytymismahdollisuuksia alueella [esim. varjoisuus, umpeenkasvu, viljelykäyttö, 
voimakas laidunnus tai ravintokasvin puuttuminen]. Alue on kuitenkin merkityksellinen 
siinä mielessä, että pienellä maankäytön muutoksella tai aktiivisilla hoitotoimilla siitä 
todennäköisesti tulisi lajille merkittävä esiintymislaikku.) 

4. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö  

o Pieni tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt niitty  
o Ravintokasvia kohtalaisesti (1-2)  
o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)  
o Ei havaittuja yksilöitä 2008  
o Pirkanmaan ympäristökeskuksen tummaverkkoperhosniitty 151  
o Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta  

5. Tummaverkkoperhoselle soveltuva elinympäristö  

o Tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt hevoslaitumen itä-kaakkoisreuna, 
jota halkoo oja  

o Ravintokasvia vähäisesti (0-1) ja paikoittain ojan varressa  
o Kunnostustarve: ei kunnostustarvetta (4)  
o Ei havaittuja yksilöitä 2008  
o Alue ei ole merkityksellinen tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta  

Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävät yhdyskäytävät 
Tampereen Tarastenjärven ja Haapakorven välisellä alueella 
(Puron tai ojan varsi, rantavyöhyke tai muu yhdyskäytävä kuten tien piennar tai 
voimalinja.) 



6. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä  

o Voimalinja alus  
o Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia  
o Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden välillä  

7. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä  

o Tiheässä metsässä  kulkeva ojanvarsi, joka johtaa metsäaukealle  
o Ravintokasvia vain vähäisesti ja paikoin (0-1)  
o Toimii lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä esiintymien välillä  

8. Tummaverkkoperhosen esiintymisen kannalta merkittävä yhdyskäytävä  

o Voimalinja alus  
o Suurelta osin kuivapohjaista alaa, jolla ei kasva ravintokasvia  
o Toimii ainoana lentoa ohjaavana maastollisena elementtinä selvitysalueiden 

välillä  
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