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1 TAUSTA

Senaatti-kiinteistöjen on valtion kiinteistöjen haltijana tunnettava kiinteistönsä mu-
kaan lukien niiden suojeluarvot. Kulttuurihistorialliset arvot ja luontoarvot ovat keskei-
siä tekijöitä, joiden mukaan valtio luokittelee kiinteistöstrategiassa kiinteistöomaisuu-
tensa strategiseksi ja ei-strategiseksi. Luontoselvityksiä ja niiden pohjalta tehtäviä arvi-
ointeja varten tehdään neljää keskeistä käyttöä varten: kiinteistöjen ja niiden lähialu-
eiden hoito ja ylläpito, kaavoitus- ja kiinteistökehitysprojektit, uudisrakennus- ja laajat
korjausrakennushankkeet ja kiinteistöjen myynnit.

Senaatti-kiinteistöt on luonut systemaattisen toimintamallin luontoarvioille ja luon-
toselvityksille.  Kyseessä on kiinteistöalan ensimmäinen toimintamalli, jossa biodiversi-
teetin säilyttäminen, suojelu ja edistäminen on rinnastettu rakennussuojeluun. Senaat-
ti-kiinteistöjen luontoselvityksissä noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen julkaise-
maa Ympäristöopas 109 ohjeistuksen periaatteita vuodelta 2003 (Söderman). Ohjeis-
tusta on vuoden 2003 jälkeen täsmennetty ja ajanmukaistettu, koska lainsäädäntö ja
asetukset päivittyvät jatkuvasti. Senaatti-kiinteistöjen luontoselvityksissä noudatetaan
aina ajantasaista ohjeistusta. Senaatti-kiinteistöt teettää kiinteistöilleen luontoarvioita
ja kolmen tasoisia luontoselvityksiä: suppea, perustasoinen ja kohdennettu.

2 SELVITYSALUE

Tämän suppean luontoselvityksen kohteena on Varsinais-Suomen maakunnassa Auran
kunnan eteläosassa sijaitseva Käyrän vankilan alue (Kuva 2-1). Alue on pinta-alaltaan
noin 102 hehtaaria. Varsinainen vankila-alue sijoittuu selvitysalueen eteläosaan Aura-
jokeen laskevan Järvijoen rannalle. Sen eteläpuolella selvitysalue jatkuu Vanhalle Tam-
pereentielle ja Aurajoen rantaan. Vankila-alue rajoittuu luoteessa Turku–Tampere -
rautatiehen. Rautatien luoteispuolelta selvitysalueeseen kuuluu valtatielle 9 ulottuva
alue ja pieni erillisalue sen pohjoispuolelta.
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Kuva 2-1. Selvitysalueen sijainti.

3 MENETELMÄT

3.1 Lähtötiedot

Selvityksen lähtötietoina käytettiin Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun tietoja
arvokkaista luontokohteista (SYKE 2018), Suomen metsäkeskuksen (2018) tietoja eri-
tyisen tärkeistä elinympäristökuvioista ja Museoviraston tietoja kulttuuriympäristöistä
(2018) sekä alueen peruskarttaa ja ilmakuvia. Lisäksi tarkistettiin uhanalaisten lajien
havaintotiedot (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2018). Käytettävissä oli myös maakun-
nallista paikkatietoaineistoa mm. perinnebiotoopeista ja pienvesistä (Varsinais-
Suomen ELY-keskus 2008 ja 2009). Aurajoen alueelta on olemassa aikaisempia, mm.
Aurajokisäätiön teettämiä luontoselvityksiä (mm. Komulainen ym. 2000).

3.2 Maastokartoitukset

Selvitysalueelle tehtiin maastokartoituksia keväällä ja kesällä 2018. Maastokartoituksil-
la selvitettiin alueen luonnon yleispiirteet ja kartoitettiin seuraavat luontokohteet:

- vesilain 2:11 § suojellut vesiluontotyypit
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- metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät

elinympäristöt
- luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit
- uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)
- uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintymät
- luontodirektiivin IV liitteen lajeille soveltuvat kasvupaikat ja elinympäristöt (luonnonsuo-

jeluasetuksen liitteet 4 ja 5, Sierla ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017, Rassi ym. 2010, Ti-
ainen ym. 2016 ja Liukko ym. 2016)

Maastokartoitusten ajankohdat, aiheet ja tekijät on mainittu alla taulukossa (Taulukko
3-1). Käynneillä opasti vankilan ylityönjohtaja Markku Nieminen.
Taulukko 3-1. Alueelle tehdyt maastoselvitykset.

luontoselvitys maastokäynnit
liito-orava 19.4.2018 (FM biologi Soile Turkulainen)
lepakot 8.6., 11.7. ja 7.8.2018 (FM biologi Ville Vasko)
luontotyypit ja kasvillisuus 16.7.2018 (FM biologi Soile Turkulainen)

Luontodirektiivin eläinlajien osalta selvitysalueelle tehtiin erillisselvitykset liito-
oravasta ja lepakoista. Liito-oravaselvityksessä etsittiin liito-oravan papanoita liito-
oravalle sopivista elinympäristöistä liito-oravaselvitysohjeiden mukaisesti (Nieminen &
Ahola 2017). Jos papanoita olisi havaittu, olisi papanapuiden sijaintitiedot talletettu
GPS-laitteeseen ja niistä olisi kirjattu ylös puulaji ja papanoiden määrä suurin piirtein
sekä mahdolliset kolot, risupesät ja pöntöt. Havaintojen perusteella olisi rajattu kartoil-
le liito-oravien elinpiirit ja tarkasteltu liito-oravien kulkuyhteyksiä. Koska selvitysalueel-
ta ei löytynyt merkkejä liito-oravista, on raportissa tarkasteltu vain alueen soveltumista
liito-oravalle.

Lepakkoselvityksen tärkein tavoite oli yrittää selvittää, sijaitseeko rakennuksissa tai
muualla pesimäyhdyskuntia. Pesimäyhdyskuntia etsittiin tarkastamalla löytyykö lepa-
koille mahdollisesti sopivista rakennuksista lepakoiden ulostekasoja tai muita viitteitä
pesimäyhdyskunnasta tai säännöllisestä esiintymisestä. Lisäksi lepakoiden esiintymistä
niille soveltuvissa elinympäristöissä kartoitettiin lepakkodetektoria apuna käyttäen yö-
aikaisilla käynneillä, joita tehtiin kolme kesän aikana. Käynneillä arvioitiin myös, onko
selvitysalueen rakennuksissa lepakoiden talvehtimispaikoiksi potentiaalisesti soveltuvia
kellareita tai vastaavia kohteita. Lepakoiden aktiiviseen havainnoimiseen käytettiin
Pettersson D240x-detektoria. Pohjanlepakot tunnistettiin heti havaintotilanteessa ää-
nen päätaajuuden ja käyttäytymisen perusteella. Siippojen äänet nauhoitettiin digitaa-
lisesti ja määritys varmistettiin tarvittaessa jälkikäteen tietokoneella (Audacity-
äänianalyysiohjelma). Lisäksi käytettiin lepakoiden ääniä tallentavaa passiividetektoria
(AnaBat Express), jota pidettiin jokirannassa kartoituksen ajan.

Muiden luontodirektiivilajien esiintymispotentiaalia arvioitiin maastokartoituskäyntien
yhteydessä. Arviointi tehtiin ottaen huomioon lajien elinympäristövaatimukset ja le-
vinneisyysalueet (esim. Sierla ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017, Luonnontieteellinen
keskusmuseo 2017, Laji.fi 2017, SYKE 2013). Selvitykseen ei sisältynyt linnustoselvitys-
tä, mutta linnustoa ja muuta eläimistöä havainnoitiin maastokäynneillä. Lajien nimet
raportissa ovat yleisesti käytössä olevien määritysoppaiden mukaisia (esim. Hämet-
Ahti 1998).
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4 SELVITYKSEN TULOKSET

4.1 Luonnonympäristön yleispiirteet

Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaan ja Pohjan-
maan rannikon alueella Varsinais-Suomen eliömaakunnassa (SYKE 2018). Eteläboreaa-
lisen vyöhykkeen ja sen eteläpuolisen hemiboreaalisen vyöhykkeen raja on kuitenkin
hyvin lähellä selvitysalueen eteläpuolella, ja luonnossa vaihettuminen vyöhykkeestä
toiseen on vähittäistä. Hemiboreaalinen vyöhyke ulottuu Suomessa vain lounais- ja
etelärannikolle. Sille on tyypillistä mm. jalojen lehtipuiden esiintyminen.

Selvitysalue on osittain rakennettua aluetta, osittain peltoa ja osittain metsää. Se on ol-
lut jo pitkään ihmistoiminnan vaikutuspiirissä. 1960-luvun alun maastokartan mukaan
alue oli silloin pääpiirteiltään nykyisen kaltainen (Maanmittauslaitos 2018). Muutamia
pieniä peltoja on metsitetty tai otettu rakennuskäyttöön ja muutamia rakennuksia pu-
rettu ja rakennettu. Selvitysalueen maaperä on peltoalueilla savea ja rakennusten koh-
dalla ja metsäalueella kalliomaata ja hiekkamoreenia (GTK 2018). Suurin osa alueesta
on alle 40–60 metrin korkeudella merenpinnasta. Kallioperän kivilajit ovat graniitteja,
gneissejä ja tonaliittia (GTK 2018). Eteläosassa selvitysalue rajoittuu Aurajoen rantaan
noin 700 metrin matkalla, ja Aurajokeen laskeva Järvijoki virtaa selvitysalueen kautta
noin 800 metrin matkan. Pääosa selvitysalueesta on Järvijoen valuma-alueella ja osa
Aurajoen alaosan valuma-alueella (SYKE 2018). Selvitysalueen eteläosa sijaitsee alueel-
la, joka on aikaisemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi,
mutta muutettu vuonna 2017 pistemäiseksi (SYKE 2018). Alueella sijaitsee vankilan
pohjavedenottamo.

Selvitysalueen eteläosa sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maise-
ma-alueella (Ympäristöministeriö 1992) (kuva 4-25). Aurajokilaakso edustaa Lounaisel-
le viljelyseudulle tyypillistä viljavan jokilaakson vanhaa ja vaurasta kulttuurimaisemaa.
Käyrän vankilan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin kohdenimellä Käyrän kasvatuslaitos (Museovirasto 2018)(kuva 4-25).
Se on valtion harjoittaman lastenhuollon rakennusperinnön merkittävä kohde. Laitok-
sen historiallinen, arkkitehtuuriltaan yhtenäinen ydinalue koostuu 1900-luvun alkuvuo-
sikymmenien matalista puurakennuksista laitospihan ympärillä. Käyrän turvakodin
toiminta käynnistyi tiettävästi vuonna 1877, ja myöhemmin se muuttui kasvatuslaitok-
seksi ja koulukodiksi ja sitten työsiirtolaksi ja avovankilaksi. Laitoksen vieressä on vanha
pappila ja Järvenojan kiviholvisilta. 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa Järvenojan länsi-
puolella on sijainnut paperiruukki.

4.2 Lähimmät luontokohteet

Selvitysaluetta lähin Natura 2000 -alue on noin 6,5 kilometrin päässä lounaassa Aura-
joen alajuoksulla sijaitseva Nautelankoski (FI0200190, SAC, 8 ha) (SYKE 2018). Lähim-
mät luonnonsuojelualueet ovat noin 3 kilometrin päässä pohjoisessa sijaitseva pieni
Orimäen metsä (YSA201571) sekä Nautelankoski, joka alue on suojeltu Kukkarkosken
koskialueen luonnonsuojelualueena (YSA023312).

Selvitysalueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole tiedossa havaintoja uhanalaisista lajeista
(Varsinais-Suomen ELY-keskus 2018). Aurajoen toisella puolella kaakossa on havaittu
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luontodirektiivin IV(a) liitteen laji liito-orava (Pteromys volans) vuonna 2016. Lisäksi
selvitysalueen itäpuolelta Järvijoen varresta on liito-oravahavainto vuodelta 1994. Lii-
to-orava arvioitiin viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi (NT)
(Liukko ym. 2016).

4.3 Luontotyypit ja kasvillisuus

4.3.1 Kuvaukset osa-alueittain

Selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on kuvattu seuraavassa osa-alueittain.
Arvokkaiksi arvioiduista luontokohteista on esitetty kuvaukset luvussa 4.3.2.

Vankila-alue. Vankila-alueen eteläosassa on tiivis rakennusryhmä, johon kuuluvat toi-
misto-, ruokala- ja asuinrakennukset (5–10) pihatien ympärillä sekä paja- ja konera-
kennukset niiden pohjoispuolella, saunarakennus jokirannassa ja muutama parakki-
mainen uudempi rakennus länsireunalla. Länsipuolella ovat hieman erillään kiviraken-
nus sekä pienten peltojen toisella puolella vanha puutalo ja perhetapaamispaikkana
toimiva puinen omakotitalo. Piha-alueelta löytyvät myös lentopallo- ja jalkapallokent-
tä.

Rakennusten ympäristössä on hoidettuja piha-alueita. Suurimmat pihapuut ovat toi-
mistorakennusten eteläpuolella kasvavat neljä isoa vaahteraa (Acer platanoides) ja
kookas saarni (Fraxinus excelsior), muutamat kuuset (Picea abies) sekä jokivarren sala-
vat (Salix fragilis). Lisäksi alueella on pihapuina pylväshaapoja (Populus tremula), jalo-
kuusia ja pihtoja (Picea sp, Abies sibirica), lehtikuusia (Larix sp.), mäntyjä (Pinus sylvest-
ris), sembra- ja vuorimäntyjä (Pinus cembra ja P. mugo), tammia (Quercus robur), pihla-
jia (Sorbus aucuparia), tervaleppiä (Alnus glutinosa) ja koivuja (Betula sp.). Itäreunalla
makasiinin vieressä kasvaa vanha järeä mänty ja länsireunalla melko järeä tammi (liite
1). Kookas vuorijalava (Ulmus glabra) pihan alaosassa on osin kuivunut. Alueella on
myös hedelmäpuita, marjapensaita ja pensas- ja perennaistutuksia sekä kasvihuone.
Nurmikot ovat hoidettuja pieniä reuna-alueita lukuun ottamatta. Kone- ja varastora-
kennusten seinustoilla kasvaa mm. saunakukkaa (Tripleurospermum inodorum), seitti-
takiaista (Arctium tomentosum), nokkosta (Urtica dioica), pujoa (Artemisia vulgaris),
voikukkaa (Taraxacum officinale), piharatamoa (Plantago major), jauhosavikkaa (Che-
nopodium album), koiranputkea (Anthriscus sylvestris) ja hevonhierakkaa (Rumex lon-
gifolius). Samanlaista kasvilajistoa on pohjoisreunalla kuivaamorakennuksen ympäris-
tössä. Radan varsi on kosteampaa joutomaata.

Pihapiirissä on entisen navetan päädyssä kivisellä kumpareella vanha aitta, jonka ym-
pärillä on hoidettua nurmikkoa ja vähän ketokasveja kuten ahosuolaheinää (Rumex
acetosella) ja kissankelloa (Campanula rotundifolia). Lähellä kiviholvisiltaa on pihan
alareunassa pieni kallio, jolla kasvaa maksaruohoja (Sedum sp.), ja jonka reunassa on
istutuksia ja pieni vesiallas. Vanhoista hyötykasveista piha-alueelta löytyvät mm. ra-
parperi (Rheum rhabarbarum) ja lipstikka (Levisticum officinale). Perennoita ja hyöty-
kasveja on aiemmin ollut piha-alueella nykyistä enemmän. Järvijoki on kuvattu luvussa
4.3.2.
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Kuvat 4-1 ja 4-2. Vankila-alueen eteläosan majoitus- ja toimistokäytössä olevia rakennuk-
sia.

Kuvat 4-3 ja 4-4. Vankila-alueen talous- ja varastorakennuksia ja kasvillisuutta niiden ym-
päristössä.

Kuvat 4-5 ja 4-6. Vanha mänty vankila-alueen itäreunalla ja aitta kivisellä kumpareella.

Länteen keltaiselle puutalolle johtaa peltojen välinen koivujen ja osin nuorten kuusten
reunustama kuja. Talon pihapuustossa on melko iäkkäitä ja järeitä mäntyjä kuten myös
metsikössä sen pohjoispuolella. Metsikön puustoa on äskettäin harvennettu, ja siihen
kuuluu mäntyjen lisäksi koivuja ja kuusia. Kenttäkerroksessa on mm. mustikkaa (Vac-
cinium myrtillus), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), metsälauhaa (Deschampsia fle-
xuosa), kieloa (Convallaria majalis) ja valkovuokkoa (Anemone nemorosa) sekä harven-
nuksen jälkeen runsastuneina mm. maitohorsmaa (Epilobium angustifolium) ja metsä-
kastikkaa (Calamagrostis arundinacea). Länsireunalla perhetapaamistalon ympärillä on
entiselle pellolle istutettu kaistale nuorta koivikkoa, johon on levinnyt mm. komealu-
piinia (Lupinus polyphyllus). Metsikön eteläosassa kasvaa pellon reunassa muutamia
kymmeniä haapoja. Kuivassa kohdassa kasvaa kelta- ja ahomataraa (Galium verum ja
G. boreale), ahdekaunokkia (Centaurea jacea) ja metsäapilaa (Trifolium medium). Pel-
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tolohkojen välissä ja pellon jokeen rajoittuvassa alareunassa on kapeat kaistaleet, jois-
sa kasvaa mm. nurmipuntarpäätä (Alopecurus pratensis) ja pelto-ohdaketta (Cirsium
arvense). Lounaassa peltoaukea jatkuu selvitysalueen ulkopuolella.

Kuvat 4-7 ja 4-8. Keltainen kivirakennus pihapiirin länsireunalla ja keltainen puutalo van-
kila-alueen länsiosassa.

Selvitysalueen eteläosa. Vankila-alueen eteläpuolella selvitysalueeseen kuuluvat pellot
Vanhan Tampereentien kummallakin puolella sekä niiden reunametsiköt Järvijoen ja
Aurajoen varressa. Pellot ovat viljelyskäytössä.  Peltoaukea jatkuu koilliseen selvitys-
alueen ulkopuolella. Järvijokea reunustaa itäpuolella melko jyrkkä reunarinne, joka
kasvaa osin nuoria kuusia ja osin vanhempaa puustoa. Joen länsipuolella on selvitys-
alueeseen kuuluvassa osassa nuorta männikköä ja pieni haavikko. Vanhan Tampereen-
tien eteläpuolella on kaistale nuorta männikköä. Tien sillan ympäristöön on levinnyt
idänkattaraa (Bromus inermis), joka on Etelä-Suomessa yleinen tulokaslaji ja myös vilje-
lykasvi. Järvijoki on kuvattu luvussa 4.3.2.

Aurajoen ja pellon välisessä törmässä on tiheä istutuskuusikko lähes koko sillä alueella,
missä selvitysalue rajoittuu jokeen. Kuusten alla maata peittää neulaskarike. Puutto-
massa kohdassa on niittykaistale, jossa kasvaa mm. nurmipuntarpäätä ja pelto-
ohdaketta. Vesirajassa kasvaa koko alueella vyöhykkeenä mm. pieniä pajuja (Salix sp.),
suursaroja (Carex sp.), kastikoita (Calamagrostis sp.), rantapalpakkoa (Sparganium
emersum), leveäosmankäämiä (Typha latifolia), punakoisoa (Solanum dulcamara), me-
siangervoa (Filipendula ulmaria), myrkkykeisoa (Cicuta virosa) ja yksittäinen sarjarimpi
(Butomus umbellatus). Vankilan kaivon kohdalla kasvaa istutettuina kookkaita salavia.
Muutamissa kuivissa kohdissa on mm. vähän keltamataraa ja metsäapilaa.

Kuvat 4-9 ja 4-10. Vanhoja mäntyjä Järvijoen varressa lähellä Aurajokea ja Aurajoen var-
ren rantakasvillisuutta.
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Selvitysalueen pohjoisosa. Radan pohjoispuolella on noin 50 hehtaarin alue metsää ja
lisäksi peltoalueen reunapeltoja. Metsä on osin mäntyvaltaista kuivahkoa ja kuivaa
kangasta ja kalliometsää, osin tuoreen kankaan mänty-kuusisekametsää ja notkelmissa
kosteahkoa lehtomaisen kankaan ja ojitetun korven kuusikkoa (kuvat). Keskiosassa on
ollut pienet pellot, jotka on metsitetty männyllä. Keskiosassa on myös vanhoja metsä-
ojia. Alueen metsää on hoidettu vankilan työvoimalla ilman laajoja hakkuita. Yleispiir-
teiltään metsät ovat kuitenkin talousmetsämäisiä ja lahopuuta on vähän. Pohjoisosassa
on kuntorata. Sen pohjoisosasta on korjattu pois myrskyn kaatamia puita.

Mäntyvaltaisilla ja mänty-kuusisekapuustoisilla kangasmailla kenttäkerroksen tavallisia
lajeja ovat mm. mustikka, puolukka, metsälauha, oravanmarja, kielo, metsätähti (Trien-
talis eurapaea) ja kevätpiippo (Luzula pilosa). Kallioiset alueet kasvavat mm. kanervaa
(Calluna vulgaris) ja ovat osin poronjäkäläisiä (Cladonia sp.). Paikoin on painanteissa
juolukkaa (Vaccinium uliginosum) ja suopursua (Rhododendron tomentosum). Laho-
puuna voi olla jokunen mäntykelo- ja -maapuu. Ojitettujen notkelmien puustossa on
kuusten seassa koivuja, mäntyjä, raitoja (Salix caprea) ja alikasvoskuusia. Kosteimmat
kohdat ovat olleet ennen ojitusta korpimaisia, ja muistuttavat nyt mustikkaturvekan-
kaita. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. mustikka, metsäalvejuuri (Dryopteris carthusia-
na), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), oravanmarja, nurmilauha (Deschampsia cespi-
tosa), korpikastikka (Calamagrostis purpurea), käenkaali (Oxalis acetosella), nuokkutal-
vikki (Oxalis acetosella), vanamo (Linnea borealis) ja metsäimarre (Gymnocarpium dry-
opteris). Ojien reunoilla on paikoin vähän hiirenporrasta (Athyrium filix-femina). Laho-
puuna on paikoin riukukuusia ja muutamia kaatuneita kuusirunkoja.

Kuvat 4-11 ja 4-12. Pohjoisosan karua kalliomännikköä ja notkelman rehevämpää kuusik-
koa.

Kuvat 4-13 ja 4-14. Pohjoisosan metsää kuntopolun varressa.
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Pohjoisosan luonnontilaisin kallioalue ja eteläosan pieni suo on kuvattu luvussa 4.3.2.
Metsäalueen eteläosassa on tien itäpuolella käytöstä poistettu pieni kaatopaikka tai
maakaatopaikka. Sen alueella kasvaa mm. saunakukkaa, pujoa ja seittitakiaista. Etelä-
reunalta löytyi karhunköynnöstä (Calystegia sepium) ja muutamia jättipalsamin (Impa-
tiens glandulifera) versoja. Alueen pellot ovat viljelyskäytössä. Lähellä rataa kasvoi pel-
lon reunassa mm. keltamataraa, ahdekaunokkia, ahopukinjuurta (Pimpinella saxifraga)
ja siankärsämöä (Achillea millefolium). Puretun ladon paikalla lähellä tasoristeystä re-
hottivat koiranputki ja nurmipuntarpää.

Valtatien 9 eteläpuolella on pihatien varressa varttunutta tuoreen kankaan sekamet-
sää. Puustossa on pystyyn kuolleita kuusia. Pienellä erillisellä alueella pohjoisessa Röy-
kynojan varressa kasvaa kymmenkunta koivua, kuusi ja kataja (Juniperus communis).
Niiden alla on mm. kieloa, ahomataraa ja metsäruusua (Rosa majalis) (kuva). Ojan ja
sen reunat olivat keskikesällä vallanneet mm. nurmipuntarpää, mesiangervo, järvikorte
(Equisetum fluviatile) ja leveäosmankäämi.

Kuvat 4-15 ja 4-16. Näkymä valtatien 9 eteläpuoliselle peltoalueelle ja pienen metsikön
puustoa Röykynojan varressa.

4.3.2 Arvokkaat luontotyyppi- ja kasvillisuuskohteet

Kohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 4-13.

1. Järvijoki

Jokiosuuden pohjoisosassa on Järvijoen kiviholvisilta (kuva 4-17). Sen eteläpuolella on
joen molemmin puolin kallioita, joilla kasvaa mm. keltamaksaruohoa (Sedum acre) ja
sillan pielessä keltamataraa. Kalliot (Työlaitoksen kallioketo) on arvioitu paikallisesti ar-
vokkaaksi perinnebiotooppikohteeksi Varsinais-Suomen perinnemaisemien kartoituk-
sessa 2000-luvun alussa (Lehtomaa 2000). Alueella oli kallioketoa ja umpeenkasvanut-
ta niittyä, jonka lajisto oli tavanomaista, mutta alue kokonaisuutena kaunis. Pääosa
pienialaisesta kohteesta on selvitysalueen ulkopuolella joen itäpuolella. Väli sillalta
vankilan saunalle on kivikkoinen ja kasvillisuudeltaan rehevä etenkin joenmutkan su-
vantokohdassa (kuva 4-18). Lajistoon kuuluvat mm. pajut, suursarat, mesiangervo, ran-
ta-alpi (Lysimachia vulgaris), myrkkykeiso, leveäosmankäämi, rantapalpakko, ranta-
kukka (Lythrum salicaria), lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), ratamosarpio
(Alisma plantago-aquatica) ja keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus). Rantapensaikossa
on pajuja ja tuomia (Prunus padus). Keto- ja koskialue mainitaan paikallisesti arvokkaa-
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na luontokohteena Aurajoen alueen luontoselvityksessä (Komulainen ym. 2000). Kos-
kialue jatkuu sillan yläpuolella.

Vankilarakennusten eteläpuolella jokea reunustavat hoidetun piha-alueen salavat ja
toisella puolella pellon törmä. Joessa on pohjapato, jonka yläpuolella allasmaisessa
kohdassa kasvaa ulpukkaa (Nuphar lutea). Padon alapuolella on kivikkoinen jokiosuus,
jonka kasvilajisto on samantapaista kuin ylävirran puolella (kuva 4-19 ja kansikuva).
Alueelle on levinnyt myös karhunköynnöstä. Virran reunassa on pieni saari, jota erot-
taa kapea sivu-uoma ja jossa kasvaa kookas tervaleppä ja noin 15 nuorehkoa haapaa.
Pellon törmän puustoon kuuluu muutamia isoja kuusia ja mäntyjä. Vankila-alueen lou-
naispuolella on joen länsipuolella pienialainen sekametsikkö sekä pellon reunassa sa-
vimaahan uurtunut pieni uoma. Alueella kasvaa noin 10 haapaa, joista ainakin yksi on
kolohaapa (liite 1). Jokea reunustaa lehtipuusto ja tulvatasanne, jossa kasvaa mm. me-
siangervoa ja keltakurjenmiekkaa (kuva 4-20). Tampereentien ja Aurajoen välissä on
jokitörmässä harmaaleppiä (Alnus incana), tervaleppiä ja tuomia sekä muutamia kuusia
ja pellon reunassa vanhoja järeitä mäntyjä (kuva 4-9).

Kuvat 4-17 ja 4-18. Järvijoen kiviholvisilta ja kivikkoinen virtapaikka sen alapuolella.

Kuvat 4-19 ja 4-20. Järvijoki vankilarakennusten lounaispuolella ja Vanhan Tampereen-
tien pohjoispuolella.

Jokialue on paikallisesti arvokas luontokohde virtavesikohteena sekä rehevän kasvilli-
suuden ja pääosin selvitysalueen ulkopuolella sijaitsevan kalliokedon ja niityn takia.
Savimaiden pienet ja keskisuuret joet on arvioitu koko maassa ja Etelä-Suomessa ää-
rimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi (Raunio ym. 2008). Kallioketoja ja ketoja tava-
taan Lounais-Suomessa yleisesti, mutta edustavimmat luontotyypit ovat useimmat
erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia sekä Etelä-Suomessa että koko maassa (Raunio
ym. 2008). Jokiosuudella on myös maisemallista arvoa osana valtakunnallisesti merkit-
täviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvaa vankila-aluetta (Museovirasto
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2018). Kalliokedon alueelle on suositeltu hoitoa niittämällä ja puustoa ja pensaita rai-
vaamalla (Lehtomaa 2000, Komulainen ym. 2000).

2. Pohjoisosan metsäalueen pieni suo

Pienen suolaikun avointa keskiosaa vallitsevat rahkasammal (Sphagnum sp.) ja jou-
hisara (Carex lasiocarpa) (kuvat 4-21 ja 4-22). Lisäksi on vähän tupasvillaa (Eriophorum
vaginatum), isokarpaloa (Eriophorum vaginatum) ja rätvänää (Potentilla erecta). Reu-
noilla on rämevarpuja suopursua, juolukkaa ja variksenmarjaa (Empetrum nigrum). Ke-
väällä suo oli veden vallassa, mutta kesällä kuiva. Suo ei ole luontoarvoiltaan erityisen
merkittävä, mutta monipuolistaa kangasmetsäympäristöä ja on suositeltavaa säilyttää
luonnontilaisena. Luontotyyppinä suo edustaa kalliopainanteiden suota, joka kuuluu
luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa paikallisiin suoyhdistymiin, joiden uhan-
alaisuutta ei ole arvioitu (Raunio ym. 2008). Suota ei ole rajattu metsälain (10 §) erityi-
sen tärkeänä elinympäristönä (Suomen metsäkeskus 2018), mutta se voisi täyttää vä-
häpuustoisen suon kriteerit.

Kuvat 4-21 ja 4-22. Pohjoisosan metsäalueen pieni suo keväällä ja kesällä.

3. Pohjoisosan kallioalue

Metsäalueen pohjoisosassa on noin 3 hehtaarin laajuinen melko luonnontilainen kal-
lioalue (kuvat 4-23 ja 4-24).  Alueella kasvaa kitukasvuisia mäntyjä, joista osa on vanho-
ja ja kilpikaarnaisia. Lahopuuna on keloja ja maahan kaatuneita runkoja. Karuja kallioita
peittävät poronjäkälät, kanerva, sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi), puolukka ja
mustikka. Länsiosassa on pieni suopainanne ja suojuotin reuna, joiden alueella kasvaa
rahkasammalta, hieman saroja, tupasvillaa ja juolukkaa.

Kallioalue on huomionarvoinen vanhan puustonsa ja karun kasvillisuuteensa vuoksi.
Karut sisämaakalliot on arvioitu koko maassa ja Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalai-
siksi luontotyypeiksi (Raunio ym. 2008). Kallioita tai soita ei ole rajattu metsälain (10 §)
erityisen tärkeinä elinympäristöinä (Suomen metsäkeskus 2018), mutta ne voisivat
täyttää vähätuottoisen kallioalueen ja vähäpuustoisen suon kriteerit.
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Kuvat 4-23 ja 4-24. Pohjoisosan karulla kallioalueella kasvaa vanhaa puustoa ja on joita-
kin lahopuita.

Kuva 4-25. Arvokkaat luontotyyppi- ja kasvillisuuskohteet (1–3) ja valtakunnallisesti ar-
vokkaan maisema-alueen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-
tön (RKY) rajaukset. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen karttapalvelu, peruskarttarasteri
6/2018. Maisema-alueen rajaus: SYKE 2018. RKY-rajaus: Museovirasto 2018.

4.3.3 Huomionarvoiset kasvilajit

Alueella havaituista kasvilajeista keltamatara on arvioitu vaarantuneeksi (VU) lajiksi
(Rassi ym. 2010). Keltamataraa alueella kasvoi useissa kohdissa kuivilla paikoilla alueen
eteläosassa (kuva 4-26). Keltamatara risteytyy helposti paimenmataran (Galium album)
kanssa, eikä risteymiä ole aina helppo tunnistaa. Lounais-Suomi on keltamataran esiin-
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tymisen painopistealuetta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2018), joten selvitysalu-
een esiintymät eivät ole erityisen huomionarvoisia. Tarvittaessa niiden lajinmääritys tu-
lee varmistaa.

Haitallisiksi luokitelluista vieraslajeista (Vieraslajit.fi 2018) alueella havaittiin karhun-
köynnöstä, lupiinia ja pieni kasvusto jättipalsamia. Karhunköynnöstä kasvoi paikoin
Järvijoen varressa (kuva 4-27). Lupiinia löytyi perhetapaamistalon ympäristöstä ja muu-
tamia jättipalsamin versoja pohjoiselta metsäalueelta pienen käytöstä poistuneen
maankaatopaikan reunasta.

Keltamatara- ja vieraslajihavainnot on esitetty kartalla liitteessä 1. Kartalla on esitetty
myös huomattavat yksittäispuut. Karttaa voidaan käsitellä julkisena, koska keltamatara
ei uhanalaisuudestaan huolimatta ole selvitysalueella eikä Lounais-Suomessa harvinai-
nen.

Kuvat 4-26 ja 4-27. Keltamatara Järvijoen kiviholvisillan pielessä ja karhunköynnös Järvi-
joen varressa padon alapuolella.

4.4 Lepakot

4.4.1 Pesimäyhdyskuntien kartoitus rakennuksista

Lepakoiden pesimäyhdyskuntia etsittiin 11.7.2018 niistä selvitysalueen rakennuksista,
joissa on sellaisia ullakko- tai muita tiloja ja rakenteita, joiden perusteella voidaan olet-
taa lepakoiden pesinnän olevan niissä mahdollisia. Rakennusten sisätilat käytiin läpi
niin yksityiskohtaisesti kuin se oli mahdollista.

Lepakoiden vanhoja ulosteita löydettiin kolmesta rakennuksesta, mutta niissä ei ollut
aktiivista yhdyskuntaa (kuva 4-28). Lepakoiden ulosteita löydettiin melko suuria määriä
ruokalan ja yhteisötalon ullakoilta. Ulosteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet tuoreilta, ei-
kä illalla tarkkailtaessa havaittu rakennuksista tulevan ulos lepakoita. Ilmeisesti näissä
kahdessa rakennuksessa on aiempina vuosina sijainnut lisääntymisyhdyskuntia (joko
samaan tai eri aikaan). Rakennusten vesikatot on uusittu melko hiljattain, mikä on
saattanut aiheuttaa lepakoiden häviämisen joko tukkimalla niiden kulkureitit tai aihe-
uttamalla niille suoraa häiriötä niin, että yhdyskunta on vaihtanut paikkaa. Lisäksi kun-
totalon ullakolta löydettiin yksittäisiä lepakon ulosteita, jotka voivat olla peräisin tila-
päisesti rakennuksessa oleskelleesta yksilöstä. Rakennuksia käyttäneitä lepakkolajeja ei
voi pelkkien ulosteiden perusteella päätellä.
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Kuva 4-28. Vanhaa, osin jo murentunutta lepakon ulostetta ruokalan vintillä.

Käytetty menetelmä paljastaa isot yhdyskunnat, mutta yksittäisiä lepakoita tai pieniä
ryhmiä voi oleilla sellaisissa paikoissa, että niitä ei käytetyillä menetelmällä voi löytää.
Lepakot saattavat oleilla esimerkiksi katon päällysmateriaalin ja sen välisen laudoituk-
sen tai tukirakenteiden välisissä tiloissa, tai ulko- ja sisäseinän välissä. Kaikkiin ullakko-
tiloihin ei myöskään pääse kulkemaan. Samoin lepakot voivat lisääntyä yksittäisissä
puiden koloissa. Osin tätä menetelmällistä ongelmaa paikkaa yöaikaan rakennusten ul-
kopuolella tehty kartoitus, jossa käytettiin sekä aktiivi- että passiividetektoria.

Vankila-alueella oleva kellari saattaisi olla mahdollinen lepakoiden talvehtimispaikka.
Sieltä ei kuitenkaan löytynyt yhtään lepakoiden ulostetta, joten ainakaan suuria määriä
lepakoita siellä ei talvehtine. Muita talvehtimispaikoiksi sopivia luolia, kellareita tai
muita vastaavia rakenteita ei havaittu.

4.4.2 Yölliset esiintymiskartoitukset

Lepakoiden kannalta tärkeitä ruokailualueita ja siirtymisreittejä sekä viitteitä pesi-
mäyhdyskunnista kartoitettiin aktiivimenetelmällä eli kävelemällä selvitysalue hiljal-
leen läpi yöllä. Kartoitusreitit suunniteltiin ennakkoon ilmakuvatarkastelun avulla ja tu-
tustumalla alueeseen valoisaan aikaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. Reitin valin-
nassa painotettiin rakennusten ympäristöjä, puustoisia alueita sekä jokirantaa. Pelto-
aukeita ja tiheitä nuoria metsiä vältettiin, koska niitä lepakot eivät suosi. Kartoitusreitit
seurasivat mahdollisuuksien mukaan polkuja ja teitä (kuva 4-29). Polkujen käyttö vä-
hentää oleellisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvaa häiritsevää
taustamelua ja parantaa myös kartoituksen toistettavuutta. Polkupyörää käytettiin liik-
kumisen nopeuttamiseen.

Kartoitusten aloitusajankohta oli aina noin 20 minuuttia auringonlaskun jälkeen, jolloin
lepakot alkavat lähteä päiväpiiloistaan lentoon. Kartoitus aloitettiin aina varsinaiselta
vankila-alueelta kiertämällä se läpi kahdesti, minkä jälkeen siirryttiin pururadan alueel-
le ja lopuksi Aurajoen rantaan. Kartoitus lopetettiin yön pimeimmän hetken (noin klo
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1:30) tienoilla, jolloin lepakkoaktiivisuus yleensä heikkenee. Kartoitusta tehtiin vain sa-
teettomina, tuulettomina ja lämpiminä (>+10 oC) öinä, koska lepakoiden aktiivisuus vä-
henee huonoissa sääolosuhteissa. Kaikki havainnot merkittiin muistiin GPS-laitteella
(Garmin GPS60) ja niistä kirjoitettiin ylös laji ja yksilömäärä sekä oliko kyseessä saalis-
tus vai ohilento.

Kuva 4-29. Lepakkokartoituksessa kuljetut reitit ja passiividetektorin sijaintipaikka.

Selvityksessä havaittiin kolme lepakkolajia/lajiparia: pohjanlepakko (Eptesicus nils-
sonii), vesisiippa (Myotis daubentonii) ja viiksi-/isoviiksisiippa (Myotis mystacinus/
Myotis brandtii). Suurin osa selvitysalueesta on lepakoille joko liian avointa peltoa tai
liian tiheää metsää. Havainnot keskittyivät pienelle alueelle jokirantaan ja patoaltaalle.
Taulukkoon (taulukko 4-1) on merkitty kaikkien havaintojen yhteismäärä (ruokailevat
ja ohilentävät), mutta kartalla (kuva 4-30) on esitetty vain ruokailevat yksilöt.

Taulukko 4-1. Kartoituskäyntien ajankohdat ja sääolosuhteet (kartoituksen alussa) sekä
lepakkohavaintojen määrät.

Pvm Aloitus
klo

Lämpötila Tuuli Pohjanlepakko Viiksi-/
isoviiksisiippa

Vesisiippa

8.6. 23:15 10 2 m/s NW 3 1 4

11.7. 23:10 17 2 m/s E 4 1 3

7.8. 22:10 18 2 m/s SW 6 2 4
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Kuva 4-30. Selvitysalueen lepakkohavainnot.

Seuraavassa on kuvattu havainnot lajeittain:

Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji, jota tavataan monenlaisissa puoliavoi-
missa ympäristöissä. Se saalistaa usein melko avoimilla paikoilla puiden latvojen kor-
keudella ja pystyy ylittämään laajojakin aukeita alueita. Muutamia ruokailevia pohjan-
lepakoita havaittiin kaikilla käynneillä jokivarressa, patoaltaalla sekä vankilan metsikös-
sä.

Vesisiippa on niin ikään maassamme yleinen lepakkolaji, joka on nimensä mukaisesti
sidoksissa vesistöihin. Se ruokailee mielellään avoimen, tyynen veden pinnan yläpuolel-
la mutta voi välillä saalistaa myös rantametsissä. Alueella havaittiin vesisiippoja jokai-
sella käyntikerralla, joskaan yksilömäärät eivät olleet kovin suuria. Aurajoen vesisiippa-
kanta on runsas, ja siihen laskeva Järvijoki voi toimia vesisiipoille tärkeänä vaihtoehtoi-
sena ruokailupaikkana erityisesti keskikesällä, jolloin yöt ovat valoisia ja siipat tarvitse-
vat enemmän rantapuuston suojaa. Kesäkuun käynnillä havaittiin vesisiipan lentävän
vankilalle johtavan kivisillan alle ja ilmeisesti jäävän oleskelemaan sillan rakoihin. Silta
ei kuulunut varsinaiseen selvitysalueeseen, mutta kyseessä on ilmeinen lepakoiden
päiväpiilo, joka on ainakin satunnaisessa käytössä (muilla käynneillä vastaavaa ei ha-
vaittu).

Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat Etelä-Suomessa yleisiä metsien lepakkolajeja. Lajipa-
rin yksilöitä ei voi määrittää lajilleen pelkän äänen perusteella ilman pyydystämistä.
Viiksisiippalajit saalistavat matalalla puiden latvuskerroksen alapuolella tai oksiston
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aukkopaikoissa. Ne suosivat puoliavointa metsää tai tiheämmässä metsässä olevia au-
kioita sekä polku- tai ojalinjoja, joilla ne usein lentävät saalistaessaan edestakaisin. Täs-
sä selvityksessä lajipari havaittiin jokaisella käynnillä 1–2 yksilön voimin.

Passiividetektorista ei saatu mainittavia lisäyksiä aktiivikartoituksen havaintoihin.

Alueiden arvo lepakoille on luokiteltu seuraavia periaatteita noudattaen:

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulais-
sa kielletty.

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepa-
koille (EUROBATS sopimus).

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioi-
tava alueen arvo lepakoille.

Alueelta rajattiin luokan III lepakkoalueeksi koko jokivarsi kivisillalta Aurajoen pää-
uomaan asti. Rajattu alue käsittää käytännössä jokiuoman ja sen rantapuustoa. Tällä
alueella ruokaili kaikkia selvityksessä havaittuja lajeja. Yksilömäärät eivät olleet kovin
suuria, mutta kaikkien lajien esiintyminen oli säännöllistä. Alue toimii myös vesisiipoille
mahdollisena siirtymäreittinä.

Kuva 4-31. Lepakoiden kannalta tärkeä alue (III luokan lepakkoalue).
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4.5 Muut luontodirektiivin liitteen IV lajit

Liito-oravalle mahdollisesti sopivia elinympäristöjä on selvitysalueella vain pienialaises-
ti. Järvijoen rannoilla ja vankila-alueen länsiosassa on pienet haavikot ja pohjoisosan
metsäalueen pohjoisosassa varttuneita kuusikoita. Näiltä alueilta tai muualta selvitys-
alueelta ei löytynyt liito-oravan papanoita keväällä 2018, eikä liito-oravan lisääntymis-
paikkojen sijoittuminen näille alueilla ei ole kovin todennäköistä. Järvijoen reunapuus-
to voi kuitenkin toimia liito-oravien liikkumisyhteytenä, sillä lajista on havainnot sekä
Aurajoen varresta että ylempää Järvijoen varresta (ks. luku 4.2). Joen varressa on aina-
kin yksi kolohaapa, joka saattaisi soveltua liito-oravalle pesäpuuksi (liite 1).

Järvijoki ja Aurajoki voisivat soveltua elinympäristöksi luontodirektiivilajeihin kuuluvalle
saukolle (Lutra lutra). Saukkoja saattaa liikkua jokialueella ravinnonhakumatkoillaan
etenkin talviaikaan ja jokipenkat voisivat tarjota myös pesäpaikkoja. Vankilan ylityön-
johtajan Markku Niemisen mukaan alueella ei ole tehty havaintoja saukosta.  Vii-
tasammakon (Rana arvalis) esiintyminen virtavesissä ei ole kovin todennäköistä. Ke-
väällä 2018 heti jäiden lähdön jälkeen tehdyn liito-oravaselvityksen aikaan ei kuultu vii-
tasammakon kutuääntelyä jokien suvantokohdissa.

Muita luontodirektiivilajeja ei arvioida esiintyvän alueella, kun otetaan huomioon nii-
den elinympäristövaatimukset ja levinneisyysalueet.

4.6 Muu eläimistö

Maastokäynneillä havaittiin kangasmetsä-, piha- ja peltolintuja kuten räkätti-, musta-
punakylki- ja laulurastas (Turdus pilaris, T. merula, T. iliacus. T. philomelos), peippo
(Fringilla coelebs), pajulintu (Phylloscopus trochilus), sini-, tali- ja kuusitiainen (Parus
caeruleus, P. major ja P. ater), västäräkki (Motacilla alba), pikkuvarpunen (Passer mon-
tanus), tervapääsky (Apus apus), sepelkyyhky (Columba palumbus), kiuru (Alauda ar-
vensis), niittykirvinen (Anthus pratensis), pensaskerttu (Sylvia communis), varis (Corvus
corone cornix), naakka (Corvus monedula), pensastasku (Saxicola rubetra), kottarainen
(Sturnus vulgaris), punarinta (Erithacus rubecula), närhi (Garrulus glandarius) ja käpy-
tikka (Dendrocopos major). Keväällä Järvijoen suvannossa ja Aurajoessa oli telkkiä (Bu-
cephala clangula). Kesäkuun lepakkokäynnillä oli luhtakerttunen (Acrocephalus palust-
ris) äänessä patoaltaalla, ja heinäkuun lepakkokäynnillä havaittiin sarvipöllöpoikue
(emo+3pm) (Asio otus) jokivarren puissa padolta vähän alavirtaan.  Rakennusten le-
pakkotarkistuksessa löytyi yhden asuinrakennuksen vintiltä kuolleina tervapääsky ja
räystäspääsky (Delichon urbicum). Kottaraiset pesivät vankila-alueen osin lahon vuori-
jalavan koloissa ja ehkä myös kolohaavassa joen länsipuolella. Naakkoja pesi ainakin
keltaisen kivitalon tornissa.

Lisäksi eräs henkilö vankila-alueelta kertoi, että on havainnut alueella myös kana- ja
ampuhaukan (Accipiter gentilis, Falco columbarius), korpin (Corvus corax) ja radan lä-
hellä taivaanvuohen (Gallinago gallinago). Hänen mukaansa tervapääskyjä pesii tai on
ainakin pesinyt 5-talon kattorakenteissa.

Edellä mainituista linnuista ovat uhanalaisia räystäspääsky (erittäin uhanalainen, EN),
taivaanvuohi (vaarantunut, VU), tervapääsky (VU) ja silmälläpidettäviä (NT) kanahauk-
ka ja niittykirvinen (Tiainen ym. 2016). Ampuhaukka kuuluu EU:n lintudirektiivin liit-
teen I lajeihin ja telkkä Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin.
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Nisäkkäistä alueella todennäköisesti liikkuu pieniä nisäkkäitä ja hirvieläimiä, joista ha-
vaittiin maastokäynneillä valkohäntäkauris (Odocoileus virginianus). Jokien rannoilla
näkyi muutamia järvisimpukan (Anodonta anatina) kuoria.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Selvitysalue on pitkään ihmistoiminnan vaikutuspiirissä ollutta rakennettua ympäris-
töä. Varsinainen vankila-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin (RKY). Selvitysalueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole tiedossa
arvokkaita luontokohteita eikä havaintoja uhanalaisista lajeista tai luontodirektiivin IV
liitteen lajeista. Luontoselvityksen perusteella paikallisesti arvokkaita kasvillisuus- ja
luontotyyppikohteita alueella ovat Järvijoki sekä pohjoisosan kallioalue ja pienet suo-
painanteet. Uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa monin paikoin keltamataraa.
Haitallisista vieraskasvilajeista esiintyy lupiinia, karhunköynnöstä, paimenmataraa ja
vähän jättipalsamia. Entisen kaatopaikan reunassa kasvavat jättipalsamit tulisi hävit-
tää.

Lepakoiden pesimäyhdyskuntia kartoitettiin potentiaalisiksi arvioitujen rakennusten ul-
lakoilta, välikatoista ja muista vastaavista tiloista ulostekasoja etsien. Vanhoja lepakon
ulosteita löytyi kolmesta rakennuksesta. Alueella ei selvityksen mukaan ole kuitenkaan
tällä hetkellä aktiivisia lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia eikä muita todettuja lisään-
tymis- tai levähdyspaikkoja. Lepakot voivat tilapäisesti käyttää joitakin alueen raken-
nuksia, mutta tämä ei aiheuta suojeluvelvoitteita ja rakennusten käyttämistä voidaan
jatkaa normaaliin tapaan. Mikäli rakennuksista myöhemmin löytyy uusia merkkejä le-
pakoista, on tilanne arvioitava uudelleen. Luokan III alue tulisi säästää puustoisena ja
valaisemattomana. Pienten aukkojen tekeminen rantapuustoon lisäisi lepakoiden len-
totilaa.

Muista luontodirektiivin IV(a) liitteen lajeista liito-oravan ja viitasammakon esiintymi-
nen alueella on mahdollista, vaikka ei kovin todennäköistä. Kevään 2018 liito-
oravaselvityksessä ei havaittu merkkejä liito-oravista, mutta Järvijoen jokivarsipuusto
muodostaa mahdollisen liito-oravien liikkumisyhteyden. Selvitysalueella havaittiin
muutamia suojelullisesti huomionarvoisia lintulajeja, vaikka varsinaista linnustoselvi-
tystä ei tehty. Linnustoselvitys antaisi tarkemman alueen linnustosta.

Lisäselvitysten osalta johtopäätös on, että välttämättä niitä ei tarvita. Seuraavien selvi-
tysten tekoa suositellaan kuitenkin tarvittaessa:

- Linnustoselvitys.

- Saukko- ja viitasammakkoselvitykset jokialueilla.
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Liite 1. Kasvilajihavaintokartta. Uhanalaisen kasvilajin (keltamatara) kasvupaikat, haitallisiksi luokitel-
lut vieraslajit ja huomattavat yksittäispuut.


