
Tampereen Teiskon Paarlahden Isosaareen suunniteltujen rakennusten tontin 
eliöstöarviointi

Alueen yleiskuvaus

Isosaari sijaitsee Tampereen Näsijärveen yhteydessä olevan Kaitaveden-Paarlahden vuonomaisella 

vesistöalueella Vattulan pohjoispuolella Kuusniemen kylässä. Itä-länsi- suuntainen saari on 

pituudeltaan n. 1,5 km ja leveydeltään n. 300 metriä. Pääasiassa saaren eteläosassa on n. 15 

rakennusta, joista n. 5 ovat kesämökkejä tai vastaavanlaisessa käytössä. Saaren länsipäässä on 1,6 

ha:n suuruinen luonnonsuojelualue (lääninhallituksen päätös nro 351/A231 21.12.1987). 

Lehtomaisen luonnonsuojelualueen pääasiallisena suojeluperustuneena on satojen 

lehtoneidonvaippa yksilöiden (Epipactis helleborine) esiintymä. Lehtoneidonvaippa on rauhoitettu 

Manner-Suomessa.     

Tontin sijainti ja rakennusoikeus

Tontin koko on 12140m2 ja se sijaitsee saaren keskiosan itäpuolella (päärakennuksen arvioidut 

koordinaatit ovat 3336813, 6841177, ks. kartta). Tontin rakennusoikeuteen kuuluvat päärakennus 

(120m2), sen vieressä oleva talousrakennus (25m2) ja lähellä rantaa sijaitseva saunarakennus (25m2). 

Tontti sijaitsee eteläosastaan rinteessä loiventuen saaren havupuuvaltaisempaa keskiosaa kohti. 

Pääosa tontin rakennettavaksi suunniteltua aluetta oli hakattu todennäköisesti vuonna 2005 tai 2006. 

Rakennusten suunnitellut sijainnit on esitetty rantakaavakuvassa. 

Tontin kasvilajiston arviointi

Isosaaren kasvillisuutta ei ole systemaattisesti inventoitu. Rakennettavaksi ehdotetulta tontilta löytyi 

saaren länsiosan luonnonsuojelualueen esiintymän lisäksi vuonna 1999 toinen lehtoneidonvaipan 

esiintymä, mikä käsitti arviolta 250-300 yksilöä (Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003). 

Esiintymä sijaitsi tontin länsireunan puronuomassa ja sen liepeillä. Ennen hakkuuta rakennetuksi 

suunniteltu tontin alueen puusto käsitti pääosin haapaa ja koivua, tontin länsi- ja pohjoispuolella 

harvennettua koivikkoa, itäpuolella pääosin harventamatonta havupuuvaltaista sekametsää. 

Tontilla ja sen lähiympäristössä tehtiin kasvillisuusarviointi 22.8.2007. Huolimatta kasvillisuuden 

arvioinnin kannalta puutteellisesta ajankohdasta tontin kasvilajiston edustavuudesta oli mahdollista 

saada riittävän edustava kuva. Päähuomio kiinnitettiin lehtoneidonvaipan esiintymiseen. Tontin 

länsiosan puropainanteessa ja sen välittömässä vaikutuspiirissä oli elinvoimainen (vähintään 125 

yksilöä) käsittävä lehtoneidonvaipan esiintymä aina havupuuvaltaiseen metsän alkamiseen saakka. 
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Purouoman länsipuolella kasvavalla harvennetulla koivikkoalueella lehtoneidonvaippa oli myös 

runsas (arviolta n. 55 yksilöä tontin rajan sisäpuolella). Suunnitellun päärakennuksen 

pohjoispuolella, harvennetulla koivu-haapa vyöhykkeellä laskettiin olevan n. 120 yksilöä paikoin 

ryhminä. Varsinaisella rakentamiselle suunnitellulla alueella esiintyi n. 50 yksilöä, mutta määrä 

lienee aliarvio, koska hakatun puuston ja hakkuutähteiden peittävyyden hankaloittivat yksilöiden 

etsintää. Tontin itäpuolella havupuuvaltaisemmassa metsässä lehtoneidonvaippa oli niukempi 

todennäköisesti varjostuksen vuoksi, sillä sieltä löytyi yhteensä n. 50 yksilöä. Tontin alueelta tai 

aivan sen läheisyydestä löytyi siten melko pintapuolisella etsinnällä n. 400 lehtoneidonvaipan 

kukkavartta tai nuorta yksilöä (ks. kartta). Merkille pantavaa on se, että yksilöiden joukossa oli 

runsaasti nuoria yksilöitä, joiden tarkempi etsintä olisi todennäköisesti nostanut yksilölukumäärää 

huomattavasti. Tontin ja sen lähiympäristön lehtoneidonvaippa esiintymä oli käyntihetkellä erittäin  

elinvoimainen ja todennäköisesti tontin länsi- ja pohjoispuolella tehdyt puustoharvennukset  

edistävät lajin menestymistä. Varsinaisten rakennusten käsittämällä tonttialueella monivuotinen 

lehtoneidonvaippa todennäköisesti elpyy kaadetun puuston ja hakkuutähteiden poiston jälkeen.  

Joka tapauksessa saaren lehtoneidonvaippakanta on useita tuhansia yksilöitä.         

Muuta alueen lehtomaisuutta heijastavia lajeja olivat lehtokuusama, näsiä, sinivuokko ja 

mustakonnanmarja. 

Muu eliölajisto

Myöhäisen ajankohdan huomioiden tontilla pesivästä lintulajistosta ei ollut mahdollista saada 

luotettavaa selkoa. Mikään ei kuitenkaan käynnin perusteella viittaa siihen, että alueella pesisi 

säännöllisesti EU:n Lintudirektiviin uhanalaisuusluokitukseen sisällytettyjä lajeja. Liito-oravan 

esiintymisestä alueelta ei ole havaintoja (Tampereen kaupungin arvokkaat luontokohteet 2003) ja 

lajin esiintyminen Isosaaressa onkin epätodennäköistä sen saarisijaintinsa vuoksi. Alueen (ja tontin) 

hyönteislajistoa ei tunneta.

Tontilta ei siten ole tiedossa muita sen rakentamiseen vaikuttavia luontoarvoja kuin 

lehtoneidonvaippa.      

Rakentamisen vaikutuksen arviointi lehtoneidonvaipalle

Suunniteltujen rakennusten alle jää arviolta n. 30 lehtoneidonvaippa yksilöä. Rauhoitettu laji on 

saarella hyvin runsas ja muita uhkaavia tekijöitä luontaista umpeen kasvamista lukuun ottamatta ei 

ole tiedossa (uusia tontteja ei ole tarkoitus kaavoittaa). Tontilla tehty puun poisto ja harvennus 
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mieluummin lisäävät kuin vähentävät lehtoneidonvaipan elinmahdollisuuksia. Arvioni perusteella 

lehtoneidonvaipan kanta ei tule kärsimään tontin rakentamisesta nykyisellä ehdotuksella. Mikäli 

tontille myönnetään rakennuslupa, rakennustyöt on syytä keskittää nykyiselle hakatulle tontin 

alueelle. Rakennustarvikkeet kuljetetaan tontille vesitse rantaan tontin rakentamatta jäävien osien ja 

tontin ympäristön kasvillisuuden kulumisen välttämiseksi. Lehtoneidonvaipan säilyttämiseksi 

tontin länsipuolisen purouoman alueella ja päärakennuksen pohjoispuolella lajin kasvustot on 

tarpeen ottaa huomioon esim. mahdollisia kasvi-istutuksia tehtäessä.  

Nokialla 23.8.2007

Pekka Rintamäki

Liitteet

Karttakuva lehtoneidonvaipan arvioiduista määristä tontin eri osissa 
(ISOSAARIVAIPAT.jpg)

3


	Alueen yleiskuvaus
	Tontin sijainti ja rakennusoikeus
	Tontin kasvilajiston arviointi
	Muu eliölajisto

	Rakentamisen vaikutuksen arviointi lehtoneidonvaipalle
	Liitteet

