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1 JOHDANTO 
 
Tämä luontoselvitys on laadittu Parkanon kaupungille asemanseudun osayleis-
kaavatyön pohjaksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyt-
tävät maankäyttösuunnitelmien vaikutusten selvittämistä, jotta hanke-alueilla voi-
daan turvata luonnon monimuotoisuus ja tärkeät maisema-arvot sekä edistää hy-
vän elinympäristön tavoitetta. 
 
Luontoselvitys on selvitys alueen luonnon nykytilasta. Tavoitteena on selvittää 
suunnittelualueen luonnon yleis- ja erityispiirteet sekä tunnistaa ja nostaa esiin eri 
lakien kautta (luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki) tai muutoin arvokkaiksi tulkit-
tavat luontokohteet. Lisäksi kiinnitetään huomiota maisemallisiin seikkoihin. Selvi-
tyksessä esitetään suosituksia maankäytölle, jotta arvokkaat kohteet voitaisiin 
huomioida suunnittelussa.  
 
Selvityksen on laatinut FM biologi Sanna Tolonen AIRIX Ympäristö Oy:stä.  

 
 
2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Parkanon kaupungin keskustasta noin 6,5 km koilliseen. 
Alue rajoittuu idässä Seinäjoki-Tampere pääradan itäpuolelle, etelässä Porin radan 
ja maantien 2742 (Uudenasemantien) väliselle alueelle. Lännessä rajana on Riut-
tasjärvi ja pohjoisessa alue rajautuu Ratapaanantien ja Uudenasemantien risteyk-
sen korkeudelle. 
 
Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria. 
 
Alue on pääosin metsäinen ja soinen. Alueen halkaisee asema- ja rata-alue, lou-
naisosassa on harvaa asutusta. 
 
Alueella sijaitsee kaksi Natura-aluetta, Riuttasjärven rannalla Kaidatvedet sekä 
Ahvenus alueen itäosassa. Riuttasjärven Natura-alueen viereen on perustettu hil-
jattain uusi suojelualue. 

2.2 Aineisto ja menetelmät 
 
Ennen maastokartoitusta tutustuttiin alueelta olevaan aiempaan luontotietoon ja 
karttamateriaaliin. Ympäristötietojärjestelmä Hertasta tarkistettiin alueen mahdolli-
set arvokkaat luontokohteet.  
 
Alueella suoritettiin maastokartoitus 19.9.2008. Osalle aluetta oli käytettävissä uu-
dehkoa luontoselvitysaineistoa. Kartoitus oli kasvillisuuspainotteinen. Linnustoa ja 
muuta eläimistöä havainnoitiin kartoituksen yhteydessä, mutta varsinaista linnus-
toselvitystä tai muita erillisselvityksiä ei tehty.  
 

2.3 Kohteiden luokitus, kuvaus ja karttaesitykset  

 
Raportissa esitetään alueen luonnon yleiskuvaus ja kuvaukset arvokkaista kohteis-
ta. Arvokkaat kohteet esitetään liitekartalla. 
 
Luontoa kuvataan luokittelemalla alueen kasvillisuus kasvillisuustyypeiksi eli bio-
toopeiksi. Kasvillisuustyyppeinä käytetään ns. tavanomaisia tyyppejä kuten havu-
metsät, lehtipuuvaltaiset metsät jne.  
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Arvokkaat kohteet kuvataan kohteittain. Arvokkaiden luontokohteiden erityisarvo 
perustuu kohteiden luonnonsuojelullisen arvon määrittämiseen.  
 
Luontokohteiden arvotusperusteet 
Kohteen luonnonsuojelullista arvoa määrittävät luonnonsuojelua ohjaavat lait. Koh-
teella voi olla myös laissa erikseen määrittelemätöntä luonnonsuojelullista tai luon-
non monimuotoisuutta lisäävää arvoa. 
 
Arvokkaita luontokohteita ovat:  

• Suojelualueet (suojelualueet, luonnonmuistomerkit, valtakunnalliset suoje-
luohjelmat ja Natura 2000-verkoston alueet) 

• Muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet (seutukaavo-
jen suojeluvaraukset, arvokkaat kallioalueet, pienvedet, perinnemaisemat 
ja kulttuurimaisemat) 

• Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LsL 29 §) 

• Metsälain (MeL 10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt 

• Vesilain mukaiset suojeltavat luontotyypit (1. luku 15a § ja 17a §) 

• Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 
(esim.  geologisesti arvokkaat muodostumat, perinnemaisemien 
luontotyypit, erityisesti suojeltavien lajien esiintymät, muiden uhan-
alaisten lajien esiintymät, luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien esiin-
tymät sekä lintudirektiivin liitteen I lajit) 

 
Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, 
harvinaisuutta, uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta sekä alueen toiminnal-
lista merkitystä lajitasolle.  
 
Uhanalaisuusluokituksena käytetään Ympäristöministeriön Suomen lajien uhan-
alaisuus 2000 -arviointia. Se on laadittu IUCN:n uhanalaisuusluokkien ja kriteerien 
mukaisesti. Valtakunnalliset uhanalaisuusluokat ovat äärimmäisen uhanalaiset 
(CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU). Luokkaan silmälläpidettävät 
(NT) kuuluvat lajit eivät ole vielä varsinaisesti uhanalaisia. Alueellista lajien uhan-
alaisuutta käsiteltäessä käytetään vain kahta luokkaa, alueellisesti uhanalaiset 
(RT) ja hävinneet (RE). 
 
 

3 ALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET   

3.1 Maisema 
 
Parkano kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan, sen eteläosaan. Suomensel-
kä on karua ja laakeaa vedenjakaja-aluetta. Maasto on suhteellisen tasaista ja 
korkeusvaihtelut jäävät pieniksi. Suomenselän eteläosassa on joitakin ruhjelaakso-
ja. Eteläisen alueen poikki kulkee pohjoisesta etelään suuntautuvia harjujaksoja, 
mutta ne eivät erotu maisemassa kovinkaan selväpiirteisesti Pohjankankaan har-
jumuodostumajaksoa lukuun ottamat-
ta. Pienehköjen järvien ohella esiintyy 
paljon suolampareita. Suomaiden halki 
virtaa ruskeavetisiä puroja ja latvajo-
kia. Asutus on alueella harvaa. Alue 
kuuluu vanhoihin tervanpolttoalueisiin. 
 
Suunnittelualueen länsirajalta avautuu 
Kaidat Vedet järvelle kauniita näkymiä. 
Ranta-alue on paikoin kallioinen. Riut-
taskorven tilan tuntumassa suunnitte-
lualueen eteläosassa on harvaksel-
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taan joitakin asuinrakennuksia ja muutama pienehkö peltoalue. Riuttaskorven talo-
uskeskuksen pihapiiri on viehättävä. Suunnittelualuetta rajaa etelässä rautatie, jo-
ka pohjoiseen jatkuessaan halkaisee alueen itäpuoliskon, missä myös aseman 
alue toimintoineen sijaitsee. Alue on suurimmaksi osaksi mäntymetsäinen ja -
soinen. Talousmetsäkäyttö on jättänyt leimansa metsiin ja ojitus suoluontoon. Kal-
lioiset alueet ovat maisemallisesti viehättäviä ja tuovat vaihtelua metsäisen osuu-
den sisäiseen maisemaan. Koilliskulmauksessa on hakkuualueita. 
 
Maasto laskee idästä länteen järviä kohden. Riuttasjärven pinta on noin 120 
mmpy. Alueen korkein piste on alueen kaakkokulmassa, missä sähkölinjan alla si-
jaitsevan kallion korkeus on 160 mmpy. Väliin jäävän alueen maasto vaihtelee 
pohjois-eteläsuuntaisina painanteiden ja hieman korkeampien selänteiden vuoro-
tellessa idästä länteen.  

3.2 Kallio- ja maaperä 
 
Alueen kallioperä koostuu happamista syväkivilajeista, granodioriitista ja kvartsi-
dioriitista. 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenia. Kalliopaljastumia on lukuisia.. Alueen laita-
osilla esiintyy saraturvetta. Savea on hyvin pienialaisesti Riuttaskorven seudulla. 

3.3 Vesistöt 

 
Suunnittelualue rajautuu Kaidat Vedet vesistöön. Kaidat vedet sijoittuvat Kokemä-
enjoen vesistöalueen pohjoisosaan ja kuuluvat Parkanojärven valuma-alueeseen. 
Kaidat Vedet virtaavat Vääräjoen kautta Kyrösjäsrveen. Veden laatuluokka on hy-
vä. 
 
Kaitojen vesien alue on osa Käenkosken voimalaitoksen yläpuolista säännöstelyal-
lasta. 
 
Alueella ei sijaitse tärkeitä pohjavesialueita. 
 

3.4 Luonto 

Suunnittelualue kuuluu keskiboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Alueen ka-
rusta kallioperästä johtuen kasvillisuuskin on hyvin karua ja niukkalajista. Soita on 
huomattavan paljon, keskimäärin puolet maa-alasta. Metsämaat edustavat 
useimmiten karua puolukkatyypin mäntykangasta. Metsätalouskäyttö näkyy sel-
västi alueen metsissä. Peltoalueita alueella on niukasti. Myös vesiluonto on alueel-
la niukkaa.  
 
Alueen metsät ovat pääosin mänty-
valtaisia (Pinus sylvestris) kuivia 
kangasmetsiä,  kenttäkerroksessa 
esiintyy puolukkaa (Vaccinium vitis-
idaea), variksenmarjaa (Empetrum 
nigrum) ja kanervaa (Calluna vulga-
ris) vaihtelevasti. Pohjakerrosta vallit-
sevat tavanomaiset metsäsammalet, 
kuten seinäsammal (Pleurozium 
schreberi) ja metsäkerrossammal 
(Hylocomium splendens). Paikoin 
alueet ovat kallioisia ja kivikkoisia. 
Lajistoon lukeutuvat tällöin myös ta-
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vanomaiset poronjäkälät (Cladonia sp.) ja tierasammal (Racomitrium sp.). Metsis-
sä näkyy selvästi metsätalouskäytön leima. Alueen pohjois-osassa on laajempia 
hakkuu- ja harvennusalueita.  
 
Tuoretta kangasmetsää suunnittelualueella esiintyy jonkin suojelualueiden ulko-
puolella. Alueen pohjoisosassa, keskiviheilla ja kaakkokulmauksessa aivan rajan 
tuntumassa on metsää, jossa puustoa vallitsee kuusi (Picea abies) ja kenttäkerros-
ta mustikka (Vaccinium myrtillus). 
 
Lehtipuuvaltaisia alueita on paikoin pelto-
jen reunoilla, teiden varsilla ja Kaitojen Ve-
sien etelärannalla. Puustoa vallitsevat tällöin 
koivu (Betula sp.) ja harmaaleppä (Alnus 
glutinosa), mutta alueella esiintyy myös pih-
lajaa (Sorbus aucuparia) ja haapaa (Popu-
lus tremula). Rannoilla esiintyy myös ka-
peahkoja harmaaleppävyöhykkeitä, jotka 

vaihettuvat 
nopeasti 
kuivan 

kankaan 
metsäkasvillisuudeksi. Tien varsilla 
lehtipuustoisten alueiden kasvillisuus varsin 
kulttuurivaikutteista ja heinittynyttä. Aivan 
eteläisen ranta-alueen kasvillisuus on 
ruohoisempaa ja lajistoon kuuluu tällöin varpujen 
lisäksi lillukka (Rubus saxatilis), kielo (Convallaria 
majalis), orvokkia (Viola epipsila), mesimarja 
(Rubus arcticus) ja metsäimarretta 
(Gymnocarpium dryopteris). Rantakasvillisuuteen 
kuuluvat koko ranta-alueella lähinnä satunnaiset 
järvikorte (Equisetum fluviatile) ja viiltosara (Carex 
aquta).    

 
Alueen suot ovat karuja mäntyvaltaisia rämeitä ja pääosin ojitettuja. Vallitseva 
suotyyppi on alueella isovarpuräme. Puustoon kuuluu lähinnä suomänty. Kenttä-
kerroksessa esiintyy juolukkaa (Vaccinium uliginosum), suopursua (Rhododendron 
tomentosum), mustikkaa, puoluk-
kaa ja vaivaiskoivua (Betula nana). 
Väli- ja mätäspinnoilla esiintyy ka-
rujen paikkojen rahkasammalia. 
Hyvin pienialaisesti esiintyy myös 
muita mäntyvaltaisa, karuja räme-
tyyppejä ja "karua" korpea. Lajis-
toa rikastuttavat tällöin mm. varik-
senmarja, lakka (Rubus chama-
emorus), pallosara (Carex globula-
ris) ja metsäkorte (Equisetum syl-
vaticum). Suoluonto edustaa oji-
tusten johdosta pääosin muuttu-
maa. 
 
Alueen linnusto koostuu Kytölän mukaan tyypillisestä metsälajistosta. Nyt kartoi-
tetulla alueelta tavattiin ainoastaan punarinta ja eikä jätöshavaintoja tai muita esim. 
koloja tavattu lainkaan. Kytölän mukaan alueen pohjoisella osalla  esiintyy teertä, 
metsoa ja pyytä sekä palokärkeä. 
 



AIRIX Ympäristö Oy  Kehitysparkki Oy, Parkanon kaupunki   22687 
 Asemanseudun osayleiskaava  7 

Luontoselvitys 23.09.08 

 

Muusta eläimistöstä alueella esiintyy ainakin hirvi, metsäjänis ja kartoituksessa-
kin tavattu orava. 
 
Kytölän mukaan liito-oravan esiintymisestä on aiempia tietoja kaava-alueen poh-
joispuolelta. Kytölä ei kuitenkaan tehnyt liito-oravahavaintoja luontoselvityksessä 
(2002) ja nyt kartoitetulla alueella ei tavattu liito-oravalle hyvin soveltuvia alueita 
eikä tehty havaintoja eläimen esiintymisestä. Tuoreet kankaat ovat nuorehkoja ja 
sijoittuvat sirpaleisesti. Natura-alueita ei kartoitettu. 
 
 

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 

4.1 Arvokkaat kohteet  

4.1.1 Luonnonsuojeluohjelma-alueet 

 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi Natura-aluetta.  
 
Kaidat Vedet 
Kaidat Vedet (FI0336005) on kapeaan murroslaaksoon syntynyt järviketju. Järvien 
välisissä kapeikoissa on pieniä koskia. Rannat ovat kallioisia, jylhiä ja hyvin vähän 
loma-asutettuja. Alueen luonto on karua. Alue kuuluu myös valtakunnalliseen ran-
tojensuojeluohjelmaan. Pirkanmaan seutukaavassa sillä on SL-merkintä. Lintudi-
rektiivin lajeista alueella tavataan kalatiiraa, kurkea ja pyytä. 
 
Kaidat Vedet Natura-alueen itäpuolelle, suunnittelualueelle, on hiljattain perustettu 
uutta suojelualuetta. Alueeseen sisältyy pääosin Kytölän osoittama merkittävä kor-
pialue. Korpialue on kuusivaltainen. Niukan kenttäkerroksen lajistoon kuuluu lähin-
nä lakka ja pallosara. Pohjakerros on korpikarhunsammalen (Sphagnum girgen-
sohnii), metsäkerrossammalen ja seinäsammalen peittämä. Korpialueella on luon-
nontilaisia noroja ja siellä esiintyy pyy. 
 
 
Ahvenus 
Ahvenuksen (FI0336008)  metsistä pääosa on män-
tyvaltaista luonnonmetsää, jossa esiintyy runsaasti 
vanhoja puuyksilöitä ja pystykeloja. Itälaidalla esiintyy 
myös kuusivaltaista metsää sekä korpisuutta. Aluee-
seen kuuluu myös pieni räme. Alueella esiintyy lintu-
direktiivin lajeista palokärki. 
 
Alueet ovat luonnonsuojelualueita, ne eivät sovellu 
rakentamiseen. 
 
 
 
 
 

4.1.2 Muut arvokkaat kohteet 

 
Korpi 
Kaidat vedet Natura-alueen viereiseen suojelualueeseen kuulumattomat Kytölän 
osoittamat korpiosuudet. Korpi on kuvattu edellä kohdassa 4.1.1. 
 
Alueet eivät sovellu rakentamiseen. 
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Puronvarsi 
Riuttaskorven eteläpuolella on kulkee oja/puro, 
jonka keskimmäine osuus kulkee korpimaisessa 
ympäsristössä ja puro muistuttaa metsälain mu-
kaisia kohteita. Tätäkin osuutta liene joskus suoris-
tettu. Alueella kasvaa kuusta, mustikkaa ja rah-
kasammalta. 
 
Kohde lisää vähäisessä määrin luonnon monimuo-
toisuutta alueella. Suositellaan huomioitavaksi 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 
 
Puoliavoin räme 
Riuttaskorvesta kaakkoon, aivan rautatien tuntumas-
sa sijaitsee hyvin pienialainen, ojittamaton ja maise-
mallisesti viehättävä räme. Rämeellä kasvaa harvak-
seltaan mäntyä. Mättäillä esiintyy variksenmarjaa, 
juolukkaa, vaivaiskoivua lakkaa ja vaivaiskoivua. Vä-
lipintojen kasvillisuuteen kuuluvat tupasvilla (Eriopho-
rum vaginatum), isokarpalo (Vaccinium oxycoccos) 
ja suokukka (Andromeda polifolia). Sekä väli- että 
mätäspinnoilla esiintyy karujen paikkojen rahkasam-
malia (mm. Cuspidata-ryhmää). 
 
Kohde on luonnontilainen, sillä on kuitenkin lähinnä 
jonkin verran maisemallista arvoa. Suositellaan 
huomioitavaksi mahdollisuuksien mukaan. 
 
Isojen haapojen ryhmä 
Kytölän mukaan alueen pohjoisosassa, autotien vieressä sijaitsee luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeä isojen haapojen ryhmä. Haavat kasvavat kuusien ja 
mäntyjen seassa.  
 
Kohde lisää jonkin verran luonnon monimuotoisuutta alueella. Suositellaan huomi-
oitavaksi mahdollisuuksien mukaan. 
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5 YHTEENVETO 
 
Suunnittelualueen kasvillisuuden yleisilme on karu. Metsät ovat pääasiassa puo-
lukkatyypin mäntyvaltaisia kankaita. Alueella on myös paljon ojitettua suomaata, 
jolla vallitseva suotyyppi on räme. Kaidat Vedet järvelle avautuu maisemallisesti 
merkittäviä erämaisia järvinäkymiä. Rannat on paikoin kallioiset. Alueella on useita 
maisemallisesti kauniita kallioalueita. Kallioalueet ovat seudulle hyvin tyypillisiä. 
 
Suunnittelualueen merkittävimmät luontokohteet kuuluvat olemassa oleviin suoje-
lualueisiin Natura-alueeseen Kaidat Vedet ja sen viereiseen suojelualuelaajennuk-
seen sekä Natura-alueeseen Ahvenus. Nämä alueet eivät sovellu rakentamiseen. 
 
Muita vähäisempiä luontoarvoja sisältäviä alueita on muutamia (korpi, puronvarsi, 
puoliavoin räme, isojen haapojen ryhmä). Niistä on kerrottu kohdassa 4.1.2 ja ne 
suositellaan huomiotavaksi mahdollisuuksien mukaan. Ainoastaan korpialueille ei 
suositella rakentamista lainkaan. 
 
 
 
 AIRIX Ympäristö Oy 
Tampereella 23.9.2008 
 
Sanna Tolonen 
Biologi, FM 
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