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Isokyrö osayleiskaava-alueen luontokohteiden tarkistus 26.10.2016
Isokyrön osayleiskaava alueella on tehty hakkuita kaavan luontoselvityksen laatimisen jälkeen
ja osa alueen maanomistajista on pyytänyt tarkistamaan omistamiensa maa-alueiden nykytilan
sekä nykytilan muutoksen mahdolliset vaikutukset kaavaan. Isokyrön osayleiskaavan
luontokohteiden tarkistus maastokäynti tehtiin 26.10.2016. Maastokäynnin teki FM biologi
Janne Partanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistolta.
Tarkistetut kohteet:
Kiinteistö 152-406-1-127
Kiinteistö sijoittuu Ylinenmetsä luo-1-alueelle. Kiinteistön varttunut puusto on hakattu
kokonaisuudessaan siemenpuumäntyjä lukuun ottamatta. Kiinteistöllä ei ole enää luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävää arvoa ja Luo-1-merkintä kiinteistön alueella ei ole
enää perusteltu.

.
Kuva 1 Ylinenmetsä

Tila Ylimäki 152-411-9-66
Osa tilasta sijaitsee Ylinenmetsä luo-1- ja s-2 -alueilla. Tilan alueella on toteutettu laaja
avohakkuu, jonka seurauksena luo-1-aluerajaus ei enää ole perusteltu tilan alueella. Tilan
alueelle sijoittuva s-2 merkitty kaava-alue on myös miltei kokonaisuudessaan avohakattu, tilan
pohjoisosassa on vielä s-2 alueen varttunutta metsää jäljellä. s-2 alueen varttuneesta
metsästä on avohakkuiden myötä jäljellä arviolta puolet ja s-2 alue rajataan uudestaan jäljellä
jääneen metsäalueen mukaisesti. Jäljelle jääneellä s-2 alueella on mahdollisesti vielä
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alkuperäinen luontoarvo jäljellä, sillä s-2-alue on yhteydessä pohjoisen ja idän suuntaan
varttuneisiin metsäalueisiin.

Kuva 2 Ylinenmetsä s-2 alueen reuna

Ylisenmetsän luo-1-kaava-alue on näiden tilojen avohakkuiden vaikutuksesta muuttunut
merkittävästi. Alueen varttuneesta metsästä suurin osa on nyt avohakkuualuetta ja luo-1
alueen reuna-alueille jäänyt varttunut metsä ei enää muodosta yhtenäistä
metsäkokonaisuutta. Ylisenmetsä luo-1-kaavamerkintä on nykytilassa perusteeton eikä luo-1alueen uudelleen rajaamisella saada alueelle rajattua luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävää kohdetta.
Isonhaankallio
Isonhaankallion alueella ei ole toteutettu alueen luontoarvoja muuttavia hakkuita. Isonhaan
alueen s-2 rajaus sisältää myös männikköisen kallioalueen, joka ei vastaa yleistä käsitystä
liito-oravan elinympäristöstä. Tarkistus käynnillä aluetta ei kuitenkaan inventoitu liito-oravan
esiintymisen suhteen tarkistus käynnin ajankohdan takia.
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Kuva 3 Isonhaankallion kuivaa männikköä

Kiinteistöt 152-411-9-69 ja 152-411-1-62, Ritasaari
Ritasaaren alueella kiinteistöille 152-411-9-69 ja 152-411-1-62 sijoittuvan s-2 kaava-alueen
varttunut metsä on avohakattu. s-2 kaavamerkintä ko. tilojen alueella on nykytilanteessa
perusteeton.
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Kuva 4 Ritasaaren alue
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