Faunatican raportteja 87/2020

Joensuun Salpakankaankadun luontoselvitys
asemakaavamuutosta varten vuonna 2020
Henna Makkonen

Salpakankaankadun luontoselvitys asemakaavamuutosta varten 2020

Faunatican raportteja 87/2020
Päiväys:
Kirjoittaja:

1.12.2020
Henna Makkonen

Kannen kuva:

Selvitysalueen itälaidalla on runsaasti haapaa (kuva: Henna Makkonen 18.7.2020)

Valokuvat:
Karttakuvat:
Pohjakartat ja ilmakuvat:

© 2020 / Faunatica Oy
© 2020 / Faunatica Oy
© Maanmittauslaitos

Espoo 2020

Suosittelemme viittaamaan tähän raporttiin seuraavasti:
Makkonen, H. 2020: Joensuun Salpakankaankadun luontoselvitys asemakaavamuutosta varten
vuonna 2020. – Faunatican raportteja 87/2020. 15 s.

1

Salpakankaankadun luontoselvitys asemakaavamuutosta varten 2020

Sisällysluettelo
TIIVISTELMÄ................................................................................................................................... 3
1.

JOHDANTO JA MENETELMÄT..................................................................................... 4

2.

TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU........................................................................ 6
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Luontotyypit ............................................................................................................. 6
2.1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus .......................................................................... 6
2.1.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ................................................................... 6
Huomionarvoiset putkilokasvilajit ......................................................................... 7
Haitallisten vieraslajien esiintymät ........................................................................ 7
Liito-orava ................................................................................................................ 7
2.4.1. Liito-oravalle sopivat metsäkuviot .............................................................. 7

3.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET .................................................................... 10

4.

KIRJALLISUUS ................................................................................................................ 11

LIITE 1. MENETELMÄKUVAUS ................................................................................................ 14

2

Salpakankaankadun luontoselvitys asemakaavamuutosta varten 2020

Tiivistelmä
Faunatica Oy teki luontoselvityksen Joensuun Salpakankaankadun alueella
asemakaavamuutosta varten kesällä 2020. Työn tilaaja on Joensuun kaupungin
kaupunkirakennepalvelut. Selvityksen tavoitteena oli paikantaa huomionarvoiset
luontotyypit ja muut arvokkaat luontokohteet, liito-oravalle soveliaat metsäalueet,
huomionarvoiset putkilokasvilajiesiintymät sekä vieraskasvilajiesiintymät.
Selvitysalueella ei paikallistettu lakikohteita, arvokkaita luontotyyppikohteita tai
merkittäviä kasvilajeja, joten niiden osalta ei ole kaavoitusta rajoittavia suosituksia. Liitooravalle soveltuvaa ruokailuhabitaattia on kapealti selvitysalueen itälaidalla, aivan
junaradan varressa. Kuviolta on yhteys aiemmin rajatulle, liito-oravalle soveltuvalle
metsäalueelle. Kuviolla havaittiin myös yksi kolopuu. Suosittelemme kuviolle oikeaaikaista liito-oravaselvitystä, tai vähintäänkin haaparyhmien ja etenkin kolopuun
säästämistä.
Selvitysalueen kaakkoisosissa on runsaasti vieraslajeja, joista haitallisia vieraslajeja ovat
jättipalsami ja komealupiini. Haitallisten vieraslajien leviämistä selvitysalueella tulee
mahdollisuuksien mukaan torjua. Puutarhajätteiden tuominen alueelle on pysäytettävä,
näin voidaan estää uusien vieraslajien levittäytymistä alueelle.
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1.

Johdanto ja menetelmät
Faunatica Oy teki Joensuun kaupungin toimeksiannosta luontoselvityksen
Salpakankaankadun alueella asemakaavamuutosta varten vuonna 2020. Selvitysalueen
pinta-ala on noin 14 ha (kuva 1). Luontoarvoselvityksen tavoitteena oli paikantaa
huomionarvoiset luontotyypit ja muut arvokkaat luontokohteet sekä liito-oravalle soveliaat
metsäalueet.
Selvityksessä rajattiin arvokkaat kohteet luontotyypin ja elinympäristön rakenteen
perusteella, käyttäen luontotyypin määrittelyssä Suomen luontotyyppien
uhanalaisuusarvion (Kontula & Raunio 2018) luokittelua sekä arvioitiin luontotyyppien
edustavuus, luonnontilaisuus ja arvoluokka. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden
määrittämisen periaatteista kerrotaan tarkemmin liitteessä 1.
Luontotyyppikohteiden arvottamisessa tarkasteltiin erityisesti seuraavien kohteiden
esiintymistä:
-

luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (Luonnonsuojelulaki 1996,
Luonnonsuojeluasetus 1997/2005, Pääkkönen & Alanen 2000),

-

vesilain mukaisia suojeltavia kohteita (Vesilaki 2011, Ohtonen ym. 2005),

-

metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (Metsäasetus 1996, Metsälaki
1996 ja siihen tehdyt muutokset 2013, Meriluoto & Soininen 2002),

-

uhanalaisia luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018) ja

-

muita huomionarvoisia elinympäristöjä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä alueita.

Lisäksi alueelta kerättiin havaintoja:
-

huomionarvoisista putkilokasvilajeista, erityiskohteena luontodirektiivin II- ja IV(b)liitteiden, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja rauhoitetut lajit,

-

haitallisten vieraslajien esiintymistä

-

liito-oravan potentiaalisista elinympäristöistä.
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.
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2.

Tulokset ja niiden tarkastelu

2.1.

Luontotyypit
Salpakankaan alueella on aiemmin tehty luontoselvitys ainoastaan Salpakadun varikon
alueesta, joka ei sisältynyt tähän selvitysalueeseen. Alueen itäpuolella, junaradan toisella
puolella, on kuvio, joka on aiemmin määritelty (Salomäki 2019) liito-oravalle soveltuvaksi
metsäkuvioksi.

2.1.1.

Selvitysalueen yleiskuvaus
Selvitysalue rajautuu lännessä valtatiehen, pohjoisessa teollisuusalueeseen, kaakossa
pientaloalueeseen ja idässä sekä etelässä junarataan. Alueen länsiosassa on lähes eteläpohjoissuuntainen voimalinja, jonka lisäksi alueella on runsaasti polkuja sekä muutamia
vanhoja tiepohjia. Aluetta on ojitettu aiemmin, ojat ovat osin umpeutuneet tai
umpeutumassa muistuttamaan luonnontilaisen kaltaisia kausikuivia noroja. Alueen
kaakkoisosissa on runsaasti puutarhajätettä, risukasoja sekä erilaista kotitalouksien
biojätettä.
Alue on aiemmin ollut rämettä, jonka kasvillisuustyyppi on ojitusten myötä lähinnä
mustikka- ja varputurvekangasta sekä pienialaisia suomuuntumia. Puusto on
istutusperäistä, lohkoittain tasaikäistä ja varttunutta männikköä. Sekapuuna on koivua.
Alueen aivan koilliskulma sekä junaradanvarsi on lehtipuustoista sekametsää, lajeina
koivua ja haapaa, alikasvoksena pihlajaa. Nuorta pihlajaa on kautta koko alueen, paikoin
tihelikköinä. Pensaskerroksessa on lähinnä pajuja kosteammissa painanteissa.

2.1.2.

Arvokkaat luontotyyppikohteet
Alueella on muutamia kosteampia painanteita, joissa suokasvillisuus on vallitsevaa ja
tiettyjä luontotyyppien ominaispiirteitä on palautunut tai säilynyt. Kuviot ovat pienialaisia,
pinta-alaltaan muutamia neliömetrejä. Näiden kuvioiden luonnontilaisuuden katsottiin
olevan niin heikentyneitä, lajistollisesti tavanomaisia ja pinta-alallisesti
vähämerkityksellisiä, ettei niiden tulkittu olevan edustavia, luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkityksellisiä luontotyyppikohteita. Ne eivät myöskään vastaa metsälain
asettamia kriteerejä.
Selvitysalueen esitiedoissa oli maininta alueella virtaavasta, ei niin luonnontilaisesta
purosta. Tämä kohde osoittautui maastokäynnillä kausikuivaksi, ei luonnontilaiseen
rinnastettavaksi vanhaksi, joskin mutkittelevaksi ojauomaksi. Kohde ei vastaa mitään
uhanalaista luontotyyppiä tai täytä lakikriteerejä.
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2.2.

Huomionarvoiset putkilokasvilajit
Alueelta ei ole aiempia havaintoja huomionarvoisista putkilokasvilajeista eikä niitä
havaittu tässäkään selvityksessä.

2.3.

Haitallisten vieraslajien esiintymät
Haitallisista vieraslajeista alueella tavattiin komealupiinia (Lupinus polyphyllus) sekä
jättipalsamia (Impatiens glandulifera). Näiden lisäksi alueella on kohtalaisen runsaasti
muita vieraslajeja; viitapihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia), valkokarhunköynnöstä
(Convolvulus sepium), isotuomipihlajaa (Amelanchier spicata) sekä useita
puutarhakarkulaisia (kuva 2). Alueelle tuodaan runsaasti puutarhajätettä sekä muuta
biojätettä (kalanperkeitä jne.). Sekä vieraslajit että paikalle tuodut puutarhajäte- ja risukasat
keskittyvät lähinnä helppokulkuisten tiepohjien ja polkujen varsille.

2.4.

Liito-orava
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, ja sen
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.
Liito-orava on yöaktiivinen eläin, joka viihtyy tyypillisesti kuusivaltaisessa sekametsässä.
Ravinnokseen se käyttää talvisin lehtipuiden, etenkin koivun ja lepän, norkkoja ja silmuja
sekä kesällä myös puiden muita osia, marjoja, siemeniä ja sieniä. Tyypillisesti se pesii
tikkojen hakkaamissa ja muutoin syntyneissä lehtipuiden koloissa, toisinaan risupesissä tai
ihmisen rakentamissa pöntöissä. Selvityksen tarkoituksena oli paikallistaa liito-oravalle
soveltuvat elinympäristöt, ei kerätä havaintoja lajista.

2.4.1.

Liito-oravalle sopivat metsäkuviot
Selvitysalueella ei ole kuusivaltaista sekametsää. Junaradan varrella, sekä idässä että
etelässä kasvaa koivua sekä haapaa kapeahkona nauhana, osa haavoista on useiden puiden
ryhminä. Alueen koillisosassa on pienialainen koivuvaltainen kuvio, jossa myös haapaa
(kuva 3). Puiden rinnankorkeusläpimitta keskimäärin 25 cm. Kuviolta paikallistettiin yksi
kolopuu, rinnankorkeusläpimitaltaan 45 cm haapa (kuva 3). Tältä lehtipuustoiselta kuviolta
on radan yli suora kulkuyhteys aiemmin rajatulle liito-oravalle soveltuvalle metsäkuviolle.
Tämä nyt tehty rajaus voitaisiin myös liittää tämän aiemmin tehdyn rajauksen kanssa
samaan kuvioon kuuluvaksi junaradasta huolimatta. Kuvio sopii hyvin liito-oravan
ruokailualueeksi.
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Kuva 2. Haitallisten vieraskasvilajien esiintymät.
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Kuva 3. Liito-oravalle soveltuva metsäalue.
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3.

Johtopäätökset ja suositukset
Selvitysalueella ei havaittu lakikohteita, arvokkaita luontotyyppikohteita tai merkittäviä
kasvilajeja, joten niiden osalta ei ole kaavoitusta rajoittavia suosituksia. Liito-oravalle
soveltuvaa ruokailuhabitaattia on kapealti selvitysalueen itälaidalla aivan radan varressa.
Kuviolta on kulkuyhteys aiemmin rajatulle soveltuvalle metsäalueelle. Kuviolla havaittiin
myös yksi kolopuu. Suosittelemme kuviolle oikea-aikaista liito-oravaselvitystä, sekä
haaparyhmien ja etenkin kolopuun säästämistä.
Selvitysalueen kaakkoisosissa on runsaasti vieraslajeja, joista haitallisia vieraslajeja ovat
jättipalsami ja komealupiini. Haitallisten vieraslajien leviämistä selvitysalueella tulee
mahdollisuuksien mukaan torjua. Jättipalsamia on harvakseltaan ja sen hävittäminen
alueelta on nykytilanteessa vielä suhteellisen helppoa. Lajia voidaan hillitä vuosittaisella
kitkemisellä. Lupiinia on runsaasti ja sen leviämistä on mahdotonta enää kokonaan
pysäyttää. Kukintojen niittäminen ennen siementen kypsymistä on keino estää uusien
siemenien syntyminen ja leviäminen. Säännöllinen niitto kasvin tyveltä myös heikentää
väistämättä kasvin elinvoimaa ajan myötä. Etenkin laajoille kasvustoille niittäminen voi
olla ainoa torjuntakeino. Niitto kannattaa tehdä alkukesästä parhaaseen kukinta-aikaan.
Tärkeää on, että niittojätteet korjataan pois eikä niitä jätetä levälleen kasvupaikalle
rehevöittämään maaperää. Jos lupiineja on vähän, ne kannattaa kaivaa yksitellen juurineen
ylös maasta. Monivuotisella lupiinilla on pystyjuurakko, eikä se onneksi leviä kasvullisesti
rönsyjen avulla. Kaivamalla rikotaan maaperää ja siemenpankista itää uusia kasveja. Sen
vuoksi kasveja ei saa kaivamalla heti hävitettyä. Torjuntatyötä on jatkettava useiden
vuosien ajan, sillä maaperän siemenvarastosta itää uusia lupiininalkuja vuosienkin jälkeen
(Vieraslajiportaali 2020). Puutarhajätteiden tuominen alueelle on pysäytettävä, näin
voidaan estää uusien vieraslajien levittäytymistä alueelle.
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Liite 1. Menetelmäkuvaus
Kasvillisuus ja luontotyypit
Selvityksen lähtötietoihin kuuluivat seuraavat aineistot:
•

Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja ilmakuvat

•

Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista ja muista huomionarvoisista lajeista
(Ympäristöhallinto 2020b)

•

Suomen Lajitietokeskuksen (2020) tietokantojen havainnot alueelta ja sen
lähiympäristöstä

•

Tiedot luonnonsuojelu-, Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueista, arvokkaista
kallioalueista ja kerrostumista sekä pohjavesialueista (Ympäristöhallinto 2020a)

Tietoja on käytetty sekä 1) maastotöiden tukena että 2) raportointivaiheessa
luontokohteiden luontoarvojen arvioinnissa ja luontoarvoihin kohdistuvien mahdollisten
vaikutusten arvioinnissa.
Työssä noudatettiin soveltuvin osin mm. teosten Pääkkönen & Alanen (2000), Huttunen &
Pahtamaa (2002), Meriluoto & Soininen (2002) ja Söderman (2003) ohjeistuksia ja
määrittelyjä huomioitavista luontoarvoista.
FM, kasvibiologi Henna Makkonen teki maastotyöt 18.-19.7.2020. Selvitysalue kierrettiin
jalan kattavasti läpi kasvillisuutta ja elinympäristöjä havainnoiden. Arvokkaiden
luontokohteiden sijainnit rajattiin maastossa kartalle. Paikannuksessa käytettiin apuna
tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble GeoXT 6000). GPS-mittauksille tehtiin jälkikorjaus.
Tällöin päästiin korkean peittävän puuston alueella 1–6 metrin tarkkuuteen ja muilla
alueilla alle kahden metrin tarkkuuteen.
Luontotyyppikuvion kasvillisuus ja kasvilajisto, puuston rakennepiirteet, lahopuusto sekä
muut ominaispiirteet kirjattiin kattavasti maastolomakkeelle. Kasvilajit määritettiin paikan
päällä. Määritysoppaana käytettiin Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998). Luontotyypin
määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita: Hotanen ym. 2008, Raunio ym. 2008, Ryttäri
ym. 2014. Kohteet valokuvattiin. Maastotyön aikana havainnoitiin kaikkien eliöryhmien
huomionarvoista lajistoa, joista tehdyt havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPSlaitteella ja merkittiin kartalle.
Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin QGIS-ohjelmistolla; rajauksien
tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua
(pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos).
Luontotyyppikuviot luokiteltiin arvoluokkiin niiden luonnonsuojelullisen arvon
perusteella: taulukko 1.1.
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Taulukko 1.1. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden arvoluokitus luonnonsuojelullisen arvon
perusteella.
Luokka

Kuvaus

I (Huomattavan arvokas)

Alueellisesti huomattavan merkittävä tai jopa valtakunnallisesti merkittävä kohde.
Harvinaista lajistoa ja/tai luontotyyppejä. Luontoarvot eivät merkittävästi heikentyneet.

II (Arvokas)

Alueellisesti merkittävä tai paikallisesti huomattavan merkittävä kohde. Luontoarvot
eivät merkittävästi heikentyneet.

III (Kohtalaisen arvokas)

Joitakin (tai joskus runsaastikin) paikallisesti merkittäviä luontoarvoja, luontoarvot
korkeintaan hieman heikentyneet. Myös alueellisesti merkittäviä luontoarvoja voi olla,
mutta tällöin luonnontila on selvästi heikentynyt.

IV (Ei merkittävä)

Vain niukasti luontoarvoja; kohde ei juuri erotu edukseen ympäröivästä alueesta.
Luonnontila selvästi heikentynyt. Näitä kohteita on rajattu arvokkaina
luontotyyppiesiintyminä vain poikkeustapauksissa.

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaamisen periaatteita
Uhanalaisten luontotyyppien rajaamiseen liittyi ehtoja. Monet uhanalaisiksi luokitelluista
luontotyypeistä ovat kohtalaisen yleisiä, ja niiden uhanalaisuuskriteerinä on etupäässä
laadun heikkeneminen (Kontula & Raunio 2018). Tästä syystä arvokkaiksi katsottiin
sellaiset uhanalaisten luontotyyppien esiintymät, jotka ovat riittävän edustavia ja riittävän
kokoisia, jotta niillä voisi olla merkitystä luontotyypin paikallisen, alueellisen tai
valtakunnallisen suojelutason kannalta. Toisin sanoen kaikkein epäedustavimpia,
epäluonnontilaisimpia taikka mitättömän pieniä kohteita ei ollut mielekästä tulkita
arvokkaiksi luontotyyppiesiintymiksi muuten kuin aivan poikkeustapauksissa (uhanalaista
kasvilajistoa tms.).
Metsälakikohteiden osalta on otettu huomioon ns. alueellisen turvaamisen tarve (Meriluoto
& Soininen 2002), toisin sanoen arvoluokan III kohteiden määrää on karsittu huomattavasti
silloin, kun kysymyksessä on alueella runsaana esiintyvä elinympäristö.
Vesilain arvokkaita kohteita ovat luonnontilaisten kohteiden lisäksi myös luonnontilaisen
kaltaiset kohteet (Ohtonen 2005). Meriluoto & Soininen (2002) määrittelevät
luonnontilaisen kaltaisen uoman siten, että siinä voi olla ”vähäisiä jälkiä uoman
perkauksesta, mutta pienveden suojaisuus on säilynyt”.
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