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1.

JOHDANTO
Salpakankaan varikon alueelle tehtiin luontoselvitys Joensuun kaupungin toimeksiannosta. Alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria ja tehty selvitys palvelee alueen kaavoittamista. Selvityksen
tarkoituksena on tuottaa riittävät tiedot selvitysalueen luonnonolosuhteista kaavasuunnittelun tueksi. Linnustoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi insinööri AMK Hannu Sillanpää,
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksestä fil. yo (biologia) Katariina Urho Ramboll Finland Oy:stä.

Kuva 1-1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

2.

SELVITYSALUEEN RAJAUS
Salpakadun varikon metsäalueelle ei ole aikaisemmin tehty luontoselvityksiä. Selvitysalue on nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä P ja T. Kolmion muotoinen selvitysalue
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rajautuu pohjoisessa Jukolankatuun, idässä junanrataan ja lännessä Salpakankaan teollisuusalueeseen (kuva 2-1).

Kuva 2-1. Selvitysalueen rajaus.

3.

MENETELMÄT
3.1

Linnustoselvitys

Selvitysalueen pesimälinnusto kartoitettiin 20.6.2016 kartoituslaskentamenetelmän (Koskimies &
Väisänen 1988, Koskimies 1994) laskentaohjeita soveltaen. Alueen linnustoa havainnoitiin myös
19.6. ja 24.6.2016 viereisen Nurmeksentien puistoalueen linnustoa selvitettäessä.
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Selvityksessä keskityttiin erityisesti uhanalaisiin ja muihin suojelullisesti huomionarvoisiin lajeihin, kuten lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajeihin sekä Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajien esiintymiseen alueella.
Maastossa kaikki havainnot eri lintulajien reviireistä kirjattiin ylös peruskarttapohjille. Perusteena
lajin pesimiselle alueella käytettiin ensisijaisesti havaintoja lintujen reviirikäyttäytymisestä, joiksi
tulkittiin esimerkiksi laulava koiras, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. Harvalukuisten lajien reviirimääriä arvioitaessa tulkinnat eri lajien tai yksilöiden
pesimisestä alueella tehtiin pääosin jo yhden reviiriin viittaavan havainnon perusteella.
Kartoituslaskentamenetelmällä tutkittiin koko noin 4 hehtaarin selvitysalue (kuva 2-1). Linnuston
laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin, mutta samalla työläin, mikäli laskentakertoja
on useampi kuin yksi. Kartoituslaskentamenetelmää käytetään yleisesti maalinnuston selvitys- ja
seurantamenetelmänä ja menetelmänä se on hyvin yksinkertainen ja helposti toteutettavissa.
Kartoituslaskentamenetelmällä yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa noin 60 % pesimälinnuista, mutta avomaastossa havaintotehokkuus voi olla jopa yli 80 %. Harvakasvuisissa
metsissä yhdellä käyntikerralla voidaan olosuhteiden ollessa suotuisat havaita lähes kaikki alueella pesivät lintuparit, mikäli laskennan ajoitus osuu oikeaan aikaan (mm. Koskimies ja Väisänen
1988). Tulosten tulkinnassa inventointialueiden rajalla havaitut parit tulkittiin alueella pesiviksi.
3.2

Kasvillisuusselvitys

Kasvillisuusselvitys perustuu suunnittelualueelle 26.7.2016 tehtyyn maastokäyntiin. Maastokäynnillä kirjattiin ylös alueen kasvillisuuskuvioilla esiintyvä valtalajisto ja kasvillisuuden yleispiirteet.
Erityistä huomiota maastokäynnillä kiinnitettiin metsälain 10 §:n mukaisten metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisten arvokkaiden elinympäristöjen, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisten pienvesien, luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamien luontotyyppien, uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym. 2008) ja uhanalaisten lajien mahdolliseen esiintymiseen. Kasvillisuusselvityksen lähtöaineistona hyödynnettiin metsänhoitosuunnitelman kuviotietoja sekä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Eliölajit -tietojärjestelmän tietoja uhanalaisista eliölajeista (rekisteripoiminta 7.7.2016).

4.

KASVILLISUUS
Suunnittelualue rajautuu lännessä ojaan, jonka uomassa ja sen reunamilla kasvaa vehkaa, ratamosarpiota, kurjenjalkaa, lamparevesikuusta ja korpikaislaa. Ojan reunassa on kapea lähes puuton kaistale, missä kasvaa pajupensaikkoa ja tiheitä vadelmakasvustoja sekä siellä täällä yksittäisiä varttuneita koivuja. Ojan reunustan ja tien vierusten joutomaita lukuun ottamatta suunnittelualue muodostuu navero-ojitetusta kosteapohjaisesta varttuneesta hieskoivikosta, missä kasvaa sekapuuna noin 5-10-metristä pihlajaa ja tuomea (myös puumaista) sekä paikoin myös haapaa. Varttunut valtapuusto kasvaa tiheinä rivistöinä matalien navero-ojien reunoilla (kuva 4-1),
mutta myös ojavälit ovat jo enimmäkseen nuoren lehtipuuston tai -pensaikon valtaamia. Tuomen
ja pihlajan hallitsema pensaskerros muodostaa paikoin lähes läpitunkemattomia tiheikköjä. Sekä
pohja- että kenttäkerroksen kasvillisuus on hyvin aukkoista. Pohja on pääosin karikepeitteinen ja
sammalia kasvaa hyvin niukasti. Tiheän latvuston peittämillä kaikkein pimeimmillä paikoilla myös
kenttäkerroksen kasvillisuus on lähes olematonta. Laikuittain esiintyy suo-orvokkia ja punaailakkia sekä harvakseltaan metsäalvejuurta. Yleisesti, mutta vähäisenä esiintyviä lajeja ovat
nurmilauha, metsätähti ja rönsyleinikki. Latvuston aukkopaikoilla kasvaa tiheinä kasvustoina vadelmaa, nokkosta ja mesiangervoa. Edellä mainittujen lajien seassa kasvaa vähäisempänä myös
koiranputkea, puna-ailakkia ja karhunputkea.
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Kuva 4-1. Suunnittelualueen koivikossa aluskasvillisuus on paikoin niukkaa, paikoin rehevää ja hieskoivut kasvavat suorissa riveissä.

5.

PESIMÄLINNUSTO
Selvitysalueella havaittiin melko vähän reviirillisiksi, alueella pesiväksi tulkittua pesimälintulajistoa (taulukko 1). Pesimälajistoon tulkittiin kuuluvan kahdeksan lajia, joilla oli selvitysalueella yhteensä 22 reviiriä. Alueen pesimälinnuston tiheydeksi muodostuu näin ollen 5,5 paria hehtaarilla.
Noin neljän hehtaarin kokoinen selvitysalue muodostuu varttuneesta koivikosta, jossa sekapuustona on jonkin verran haapaa sekä noin 5-10-metristä tiheäkasvuista pihlajaa ja tuomea (kuva 51). Laji- ja parimäärää voinee pitää melko tyypillisenä rehevähkölle lehtipuustoiselle metsälle.
Paritiheyttä saattaa nostaa yhtenäiseen metsäalueeseen verrattuna ainakin reunavaikutus, jota
tietyt lajit (kuten pajulintu) suosivat. Pensaikkoisia valoisia reunavyöhykkeitä on selvitysalueella
runsaasti (kuva 5-2).
Taulukko 5-1. Selvitysalueella havaitut lintulajit ja parimäärät.

Laji

parimäärä

räkättirastas (Turdus pilaris)

4

pajulintu (Phylloscopus trochilus)

7

sinitiainen (Parus caeruleus)

2

peippo (Fringilla coelebs)

3

harakka (Pica pica)

1

talitiainen (Parus major)

3

mustarastas (Turdus merula)

1

punakylkirastas (Turdus iliacus)

1

Lähialueilla, mutta selvitysalueen ulkopuolella havaittiin lisäksi 11 lintulajia. Näitä olivat lehtokerttu (Sylvia borin), punarinta (Erithacus rubecula), västäräkki (Motacilla alba), pikkukäpylintu
(Loxia curvirostra), kalalokki (Larus canus), viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum), rautiainen
(Prunella modularis), käpytikka (Dendrocopos major), keltasirkku (Emberiza citrinella), varis
(Corvus corone cornix) ja tervapääsky (Apus apus).
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Kaikki niin selvitysalueella kuin sen välittömässä lähiympäristössäkin havaitut lintulajit ovat tyypillisiä kulttuuriympäristön lajeja. Pienen poikkeuksen muodostaa ainoastaan pikkukäpylintu, joita havaittiin neljä yksilöä selvitysalueen yli lentävässä parvessa. Kyseessä olivat hyvin todennäköisesti muualla pesineet, vaelluksella olevat linnut.
Selvitysalueella ei havaittu Euroopan Unionin lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajeja tai valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja. Myöskään silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja
tai Suomen kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajeja ei selvitysalueella havaittu.

Kuva 5-1. Tiheää lehtipuustoa selvitysalueen keskiosassa.

Kuva 5-2. Pensaikkoista reunavyöhykettä selvitysalueen itärajalla lähellä junanrataa.
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6.

YHTEENVETO
Suunnittelualue sijoittuu kosteuden vaivaamaan varttuneeseen hieskoivikkoon, missä valtapuusto
kasvaa suorina riveinä matalien ojien reunoilla ja vesasyntyinen nuori lehtipuusto muodostaa
paikoin läpitunkemattomia tiheikköjä. Harventamattomassa varjoisassa metsikössä ruoho- ja
heinävaltainen aluskasvillisuus on aukkoista ja paikoin erittäin niukkaa, mutta latvuston aukkopaikoilla hyvinkin rehevää.
Selvitysalueella ei sijaitse metsälain 10 §:n tarkoittamia metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisia pienvesiä, luonnonsuojelulain 29 §:n suojaamia luontotyyppejä eikä luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina
uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä. Suunnittelualueella ei ole tehty havaintoja uhanalaisista
eliölajeista tai luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainituista lajeista.
Selvitysalue ei ole linnustollisesti erityisen merkittävä. Uhanalaista tai muuta vaateliasta lajistoa
ei selvityskäynneillä havaittu. Alue on rehevää, laajalti tiheäkasvuista ja hoitamatonta lehtimetsää ja on mahdollista, että joinakin vuosina alueen pesimälajistoon voi kuulua tällaisille alueille
tyypillistä lajistoa, kuten satakieli, viitakerttunen ja punavarpunen. Lähellä junanrataa alueen
eteläosassa on varttuneita haapoja, jotka soveltuvat hyvin eri tikkalajien pesimäpuiksi.

Lahdessa 23.11.2016
RAMBOLL FINLAND OY

Hannu Sillanpää
Insinööri AMK

Tarja Ojala
FM, ryhmäpäällikkö
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