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Pirkkalan kunnan osallistuminen Suomen satavuotisjuhlallisuuksiin
Pirkkalan ympäristöyhdistys on kevätkokouksessaan 7.4.2017 päättänyt jättää seuraavan
kuntalaisaloitteen Jasperinojan laakson suojelemisesta.
Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta ja tätä juhlitaan monin eri tavoin.
Itsenäisyyden aikana maamme on kehittynyt kokonaisvaltaisesti aivan toisenlaiseksi maaksi
kuin sadan vuoden takainen Suomi oli. Vaikka tämä kehitys on ollut voittopuolisesti positiivista, on kuitenkin valitettavasti todettava suomalaisen luonnon selkeästi köyhtyneen tänä
aikana.
Tästä syystä me allekirjoittaneet esitämme, että Pirkkalan kunta osallistuisi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla kunnan omistamille maille uuden luonnonsuojelualueen.
Jasperinojan korpi täyttää luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset monilta ominaisuuksiltaan, joita ovat
- yleisin puu on tervaleppä, joita alueella on kymmeniä ja paksuimmat yli 50cm halkaisijaltaan 1,5metrin korkeudelta. Myös metsälehmuksia ja suuria saarnia sekä haapoja
on.
- alueella kasvaa suuria saniaisia ja muita kosteiden korpien kasveja.
- linnusto on monilajista.
- alue muistuttaa uhanalaista tervaleppäkorpi luontotyyppiä. Aluskasvillisuudessa on
tyypillistä kuivempien mättäiden ja vetisten välikköpintojen vaihtelu.
- alue on niin arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai
kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.
Kai Korte 2003, PIRKKALAN KEHÄTIEN ETELELÄPUOLISEN ALUEEN ELIÖSTÖ- JA BIOTOOPPISELVITYS (Pirkkalan kunta):
”Jasperinoja virtaa luonnontilaisessa uomassaan muuttuen välillä leveäksi vehkaa (Calla palustris) kasvavaksi allikoksi ja välillä reheviksi korviksi. Paikoitellen se ”putoaa” alas hieman
vilkkaammin kivennäismaata huuhtoen. Lähellä sähkölinjaa uomaa on perattu, mutta kasvillisuus jatkuu rehevänä, vaikkakin harvemman puuston takia sillä kasvaa enemmän korkeampaa
suurruohoa huomiota herättävimmin mesiangervo. Ylempänä puron pienilmastolliset olosuhteet
ovat kostean viileät todennäköisesti kesälläkin, sillä sen varrella puusto on paikoin isohkoa
kuusta ja paikoitellen tiheää lehtipuustoa. Paikoin puuta on kaadettu melko lähelle puroa,

mutta toisaalta nämä melko tuoreet hakkuut sijaitsevat koillispuoleisella jyrkähköllä rinteellä,
joten hakkuualueen vaikutus puron pienilmastolliseen tilaan ei ole mainittava. Lehtipuustoon
kuuluvat mm. tervaleppä (Alnus glutinosa), hieskoivu, haapa, tuomi (Prunus padus), raita (Salix
caprea) ja muita pajuja (Salix sp.). Muutamat raidat ovat melko isojakin. Purolta idästä viettävällä korpijuotilla kasvaa haapaa ja tervaleppää. Puron luonnonsuojelullista arvoa nostaa se,
että kohteella on jonkin verran myös lahoavaa puuta mm. liekopuuna purolla. Jasperinoja kuuluu Keskisenkulman-Pulkajärven arvokkaaseen luontokokonaisuuteen (Gammarus ky, Ranta, P.
1989: Pirkkalan kunnan ympäristönhoitosuunnitelma, A. Luonnoninventointi ja suojeltavat alueet. - Julkaisu Pirkkalan kunnan kaavoituksessa).
Jasperinojan notkelma on kasvilajistollisesti kohtalaisen rikas ja rehevä. Sen lajisto ilmentää
runsasta ravinteisuutta. Pensaskerrokseen kuuluvat sellaiset lehtojen lajit kuin taikinamarja
(Ribes alpinum, kasvaa etupäässä kivillä ja kuivemmilla kivennäismailla), mustaherukka (Ribes
nigrum), näsiä (Daphne mezereum) ja pajut. Ojassa ja sen varren kenttäkasvillisuuteen kuuluvat
mm:

Puroa reunustavalla rehevällä ruoho- ja heinäkorvella kasvavaa lajistoa ovat :

Puron varren korpi vaihettuu paikoin ruoho- ja heinäkorvesta saniais-, saniaislehto- ja edelleen
lehtokorveksi. Itse puron savi-hiesu-lieju-pohjalla kasvaa mm. purolitukka, purovita (Potamogeton alpinus), siimapalpakko (Sparganium gramineum) ja vehka. Kaiken kaikkiaan luonnontilaisena tai lähes luonnontilaisena puronotkelma kuuluu luokkaan mahdollisesti metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö sekä luonnontilaisen purouoman osalta todennäköisesti myös vesilain tarkoittamiin pienvesiin. Jasperinoja on eittämättä selvitysalueen hienoin ja rikkain kokonaisuus.
…
Eittämättä Jasperinojan notko lienee linnustollisesti selvitysalueen rikkain kohde. On täysi syy
olettaa, että sen varrella olevat järeät kuusimetsät yhdessä lehtipuustoisten metsien, lahopuiden
ja lehtojen kanssa luovat edellytykset ympäristöään monipuolisemmalle jopa uhanalaiselle lajistolle. Notko olisi ominta elinympäristöä esim. varpushaukalle (Accipiter nisus), pohjantikalle (Picoides tridactylus) tai pikkusiepolle (Ficedula parva). Itse asiassa kohteella nähtiinkin pohjantikan ravinnonhakupuita (kuorimisjälkiä). Myös Ruutanakorven soinen ympäristö nevoineen, järeähköine metsineen ja jäkälikkökallioineen muodostaa moni-ilmeisen maisemakokonaisuuden,
jonka lintulajisto saattaa olla ympäristöään rikkaampi. Edellisistä poikkeavasti alueen itäpäässä sijaitseva mahdollisesti linnustollisesti arvokkaaksi luokiteltu kohde onkin karuhko järeää mäntyä kasvava mäen laki. Myös sen lajisto saattaa poiketa tavanomaisesta rikastuttaen
alueen lajistoa.”

Alue voisi rajoittua Jasperintiehen ja siitä etelään, itään sekä länteen riittävän suurena alueena kunnan maille. Myös Pihtikorven pirunpelto ja lähde voisivat kuulua suojeltuun alueeseen. Etelässä Vehkakorpi on myös monimuotoista suojelunarvoista aluetta. Kartta alueesta
liitteenä.
Samalla kunta osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä
lanseeraamaan Luontolahja Suomelle – kampanjaan, johon kaupunkien ja kuntien kannustetaan muiden maanomistajien tavoin osallistuvan.
Lisätietoja Luontolahja Suomelle – kampanjasta: www.luontolahjani.fi
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