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1.

JOHDANTO
Joensuun kaupunki on käynnistämässä asemakaavan laadintaa Varaslammen alueelle.
Suunnittelualue sijaitsee Niinivaaran kaupunginosassa noin kilometrin päässä Joensuun keskustasta
itään. Suunnittelualueen pinta-ala noin 10 hehtaaria, josta vesialuetta on noin 2,5 hehtaaria. Tämä
luontoselvitys on laadittu Joensuun kaupungin tilauksesta asemakaavatyön tueksi ja
taustatiedoiksi. Asemakaavoituksen lisäksi luontoselvityksellä tuotetaan tietoa Varaslammen
mahdollista kunnostamista varten. Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet linnuston osalta FM
biologi Heli Lehvola ja FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen, maiseman ja kulttuuriympäristön osalta
FM suunnittelumaantieteilijä Jenny Hölttä, sekä viitasammakoiden, liito-oravien, kasvillisuuden ja
lepakoiden
osalta
fil.
yo
(biologia)
Katariina
Urho.
Mäkinen
vastasi
myös
sudenkorentokartoituksesta.

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.
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2.

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

2.1

Kartoitusmenetelmä
Suunnittelualueen luontotyyppejä ja kasvillisuutta kartoitettiin 1.7.2018 tehdyllä maastokäynnillä.
Erityistä huomiota maastokäynnillä kiinnitettiin metsälain 10 §:n tarkoittamien erityisen
arvokkaiden elinympäristöjen, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisten arvokkaiden vesiluontotyyppien,
luonnonsuojelulain 29 §:n suojaamien luontotyyppien ja uhanalaisten luontotyyppien sekä muiden
arvokkaiden luontokohteiden mahdolliseen esiintymiseen. Maastokäynnin pohjalta laadittiin alueen
kasvillisuuskuviointi GPS-paikanninta ja ilmakuvaa apuna käyttäen. Kuvioilta kirjattiin ylös
kasvillisuuden yleispiirteet ja valtalajisto. Vesikasvillisuutta havainnoitiin ainoastaan rannalta käsin.
Varaslammen itärantaa kartoitettiin asemakaava-alueen ulkopuolelta sen selvittämiseksi,
sijoittuuko alueelle Varaslammen mahdollista kunnostusta ajatellen sellaisia luontoarvoja, jotka
olisivat esteenä mahdollisille ruoppausmassojen läjittämiselle.

2.2

Suunnittelualueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee eteläboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä Järvi-Suomen alueella.
Suunnittelualue rajautuu lännessä Sortavalankatuun, etelässä Karjalankatuun ja koillisessa
Varaslampeen ja sen rantaluhtiin. Kymmenen hehtaarin laajuisen suunnittelualueen pinta-alasta
noin 2,5 hehtaaria muodostuu Varaslammen vesialueesta ja noin 4,5 hehtaaria pientaloalueesta
sekä muista rakennetuista alueista (voimajohtoalue, tienpientareet jne.). Asuinaluetta ja
Varaslampea reunustavien puustoisten alueiden yhteispinta-ala on noin kolme hehtaaria, koostuen
lähinnä pensaikkoisista ja puustoisista rantaluhdista sekä lehtipuustoisista lehtometsistä. Karumpaa
lehtomaista kangasmetsää esiintyy suunnittelualueen korkeimmalla kohdalla alueen lounaisosassa.
Suunnittelualueen lehdot ovat tyypiltään tuoretta keskiravinteista lehtoa ja kulttuurivaikutteista
kosteaa suurruoholehtoa. Pinta-alallisesti vallitsevia ovat harmaaleppävaltaiset lehdot, joissa
aluskasvillisuus on varjoisuudesta johtuen hyvin niukkaa.
Varaslampi on reilun 4 hehtaarin kokoinen matala lampi, jonka rantaviivan pituus on noin kilometri.
Vuosikymmenien aikana lampi on voimakkaasti rehevöitynyt, kun veden läpivirtaama ja lampeen
laskevien vesien laatu on heikentynyt maankäytössä ja vesireiteissä tapahtuneiden muutosten
johdosta. Varaslampi vastaanottaa vesiä paitsi pintavaluntana myös sen kaakkoisosiin laskevien
avo- ja salaojien kautta. Varaslammesta vedet laskevat Varasojan kautta länteen ja salaojaa pitkin
ratapihan alitse Pielisjokeen. Varaslammen vedenkorkeus myötäileekin säännöstellyn Pielisjoen
vedenkorkeutta. Varaslammen kunnostusta on suunniteltu useaan otteeseen, mutta sitä ei ole
laajamittaisesti toteutettu. Viimeisimpinä kunnostustoimenpiteinä lampeen kaakosta laskevan avoojan alaosa on kunnostettu kosteikoksi ja vesikasvillisuutta poistettu vuonna 2017.
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2.3

Suunnittelualueen kasvillisuuskuviot

Kuva 2-1. Suunnittelualueen kasvillisuuskuviointi.

Kuvio 1:
Koivuluhta, uhanalainen luontotyyppi (ks. luku 2.4)
Runsaslahopuustoista koivuluhtaa. Sekapuuna kasvaa vähän harmaaleppää ja nuorta tervaleppää.
Pensaskerroksessa on pajujen lisäksi em. lehtipuiden vesoja sekä vähäisenä korpipaatsamaa ja
mustaherukkaa. Kenttäkerroksen kasvillisuuttaa hallitsee vehka, järvikorte, kurjenjalka ja
viitakastikka. Lisäksi lajistoon kuuluu myrkkykeiso, rentukka, suoputki, terttualpi, järviruoko,
suohorsma, luhtatähtimö, suokorte, nurmilauha, raate, luhtakastikka, korpikastikka, korpikaisla,
luhtavuohennokka, tummarusokki, lehtovirmajuuri, keltakurjenmiekka, tupasvilla ja punakoiso.
Lisäksi tavataan vähäisenä suursaroja ja kuivemmilla paikoilla myös ranta-alpia, mesiangervoa,
metsäalvejuurta, ojakellukkaa, rätvänää ja suo-orvokkia. Aukkoisessa pohjakerroksessa esiintyy
okarahkasammalta,
lettorahkasammalta,
viitarahkasammalta,
haprarahkasammalta,
luhtakuirisammalta ja lehväsammalia.
Kuvio 2:
Koivuluhta
Varasojan eteläpuolisella koivuluhdalla kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus sekä turvekerros on
heikommin kehittynyt kuin kuviolla 1 ja puuttuu paikoin jopa kokonaan. Myös valtapuusto on
nuorempaa. Runsaslukuisimpia lajeja ovat viitakastikka, raate, rentukka, pitkäpääsara ja
kurjenjalka. Vähäisempänä tavataan terttualpia, suoputkea, nurmilauhaa, mesiangervoa,
keltakurjenmiekkaa ja kortteita. Pohjakerroksessa kasvaa palmusammalta.
Kuvio 3:
Harmaaleppävaltainen lehto
Pensaskerrokseltaan tiheää harmaaleppävaltaista lehtoa. Sekapuuna kasvaa vähän rauduskoivua,
puumaisia pajuja ja tuomea, sekä kuvion pohjoisoissa myös haapaa. Valtapuuston läpimitta
rinnankorkeudelta on 10-20 senttimetriä, mutta myös kookkaampia (läpimitta rinnankorkeudelta
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20-40 cm) puita esiintyy. Pensaskerroksen valtalaji on tuomi, jonka lisäksi kasvaa punaherukkaa,
harmaalepän vesoja ja vaahteran taimia. Korjaamatonta kaatunutta ja lahoa puuta on melko
runsaasti. Kenttäkerroksen ja pohjakerroksen kasvillisuus on hyvin niukkaa. Harvakseltaan
yksittäisinä versoina kasvaa vuohenputkea, koiranputkea, metsäkortetta, metsäalvejuurta,
nurmilauhaa ja mesiangervoa, pohjakerroksessa myyränsammalta ja suikerosammalia. Itäreunan
latvuston aukkopaikoilla vuohenputki muodostaa tiheitä kasvustoja seassaan vähän metsäkortetta,
nokkosta, metsäimarretta, nurmilauhaa sekä yksittäisiä tuppaita hiirenporrasta ja metsäalvejuurta.

Kuva 2-2 Harmaaleppävaltaista lehtoa kuviolla 3.

Kuvio 4:
Tuore lehto
Tuoreen lehtokuvion puustossa on varttunutta koivua (puiden läpimitta rinnankorkeudelta 15-30
cm) ja muutama puumainen tuomi. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa ja tuomea sekä vähän
koiranheittä. Kenttäkerroksen kasvillisuutta hallitsevat metsäimarre, sudenmarja ja nurmilauha.
muita yleisiä lajeja ovat metsäkastikka, kultapiisku, puna-alilakki, ahomansikka, metsätähti ja
poimulehti. Aukkoisessa pohjakerroksessa kasvaa suikerosammalia. Kuvion 3 rajalla on laajoja
jättipalsamikasvustoja.
Kuvio 5:
Koivu- ja pajuluhta, mahdollinen metsälain 10 § mukainen erityisen arvokas
elinympäristö (ks. luku 2.4)
Tiheän pajupensaikon luonnehtima luhta on alkanut metsittyä. Paikoitellen kasvaa hieskoivua,
jonka läpimitta rinnankorkeudelta on 5-15 cm, sekä runsaasti harmaalepän ja koivun vesoja.
Kenttäkerroksen valtalajina on yleisimmin vehka. Kuivemmilla paikoilla valta-asemaan nousevat
heinät (nurmilauha ja kastikat). Myös järviruoko ja järvikorte esiintyvät paikoin runsaana. Muita
yleisiä lajeja ovat ranta-alpi, terttualpi, nurmilauha, kurjenjalka, jättipalsami ja punakoiso.
Vähälukuisempana esiintyy keltakurjenmiekkaa, suoputkea, rantamataraa, myrkkykeisoa,
pitkäpääsaraa, mesiangervoa, ojakellukkaa ja puiden tyvillä myös metsäalvejuurta.
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Kuva 2-3. Koivuluhtaa kuviolla 5.

Kuva 2-4. Kuvion 6 kasvillisuutta.

Kuvio 6:
Villiintynyt puistomainen alue
Varaslampeen rajautuvan kuvion rantapensaikko on raivattu. Rantaviivassa kasvaa harvassa
varttuneita koivuja ja yksi hopeapaju. Keskemmällä kuviota maisema hallitsee yksi mutkarunkoinen
mänty, muutama varttunut kuusi (joista yksi on pystyyn kuollut), terijoensalava, nuori pihlaja ja
muutama puumainen tuomi. Aluskasvillisuus muodostuu joutomaille ominaisesta lajistosta:
koiranheinä, juolavehnä, nadat, röllit, nurmikat, timotei, koiranputki, vuohenputki, nokkonen,
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voikukka, pietaryrtti, pujo, puna-apila, ahosuolaheinä, leskenlehti, lehtohorsma, hiirenvirna,
poimulehti, karhunputki, kultapiisku, peltokorte, kannusruoho, kangasmaitikka, nurmitädyke,
aitovirna, vadelma, pelto-ohdake, amerikanhorsma, ojakellukka, paimenmatara ja karhunköynnös.
Myös viljelykarkulaisia esiintyy. Rannassa kasvaa jättipalsamia.
Kuvio 7:
Kulttuurivaikutteinen lehtipuustoinen rantalehto
Rantalehdon valtapuusto muodostuu varttuneesta koivusta ja harmaalepästä, joiden läpimitta
rinnankorkeudelta on 15-30 senttimetriä, mutta myös kookkaampia koivuja ja tervaleppiä esiintyy
(läpimitta rinnankorkeudelta 40 cm). Pensaskerroksessa kasvaa em. puulajien vesoja, tuomea,
pihlajaa, vaahteran taimia, vadelmaa ja pohjanpunaherukkaa. Tiheän pensaskerroksen
aiheuttaman varjostuksen vuoksi kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa. Yksittäisinä versoina
kasvaa harvakseltaan nurmilauhaa, nuokkutalvikkia, mesimarjaa, karhunputkea, kultapiiskua,
rohtotädykettä, nurmitädykettä, poimulehteä, rönsyleinikkiä, oravanmarjaa, syyläjuurta, nokkosta
ja koiranputkea. Polkujen reunamilla ja muilla latvuston aukkopaikoilla kenttäkerroksen kasvillisuus
on runsaampaa ja lajistoon kuuluu edellä mainittujen lisäksi koiranheinä, nokkonen,
nuokkuhelmikkä, kangasmaitikka, peltokorte, maitohorsma, puna-apila, siperiansinivalvatti,
leskenlehti,
ruusuruoho,
nurmikaunokki
ja
särmäkuisma.
Kuvion
reunamilla
on
jättipalsamikasvustoja.

Kuva 2-5. Kuvion 7 puustoa.

Kuvio 8:
Nuori harmaalepikko
Tiheäpuustoinen nuorta harmaaleppää ja tuomea kasvava lehtokuvio. Puiden läpimitta
rinnankorkeudelta on 5-15 senttimetriä. Aluskasvillisuus muodostuu harmaalepän ja tuomen
vesoista sekä vaahteran taimista. Maassa on runsaasti kuolleita oksia ja niistä muodostunutta
kariketta. Varsinainen kenttäkerroksen ja pohjakerroksen kasvillisuus on olematonta.
Kuvio 9:
Rantapajukko/Pajuluhta
Rantapajukon turvekerros on heikosti kehittynyt ja pääosalla kuviota kasvillisuustyyppi on vielä
lähempänä rantakasvillisuuta kuin varsinaista luhtaa. Runsaslukuisimpia lajeja ovat vehka,
viiltosara, korpikaisla, kurjenjalka ja keltakurjenmiekka.
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Kuva 2-6. Harmaaleppävaltaista
oravaselvityksen yhteydessä.

tiheää

nuorta

puustoa

kuviolla

8.

Kuva

on otettu toukokuussa

liito-

Kuvio 10:
Tienpiennar ja johtoalue
Kostealla tienpientareella kasvaa lupiinia, pujoa, koiranputkea, pajuangervoa, ruokohelpiä,
korpikastikkaa, juolavehnää, koiranheinää, nokkosta, ranta-alpia, rantatädykettä, maitohorsmaa,
pietaryrttiä sekä pelto- ja suo-ohdaketta.
Kuvio 11:
Lehtorinne
Varttunutta koivua (läpimitta rinnankorkeudelta 20-40 cm), tuomea, harmaaleppää, raitaa ja isoja
monirunkoisia pihlajia kasvava lehtorinne. Kuvion itäosassa kasvaa muutamia kookkaita haapoja
(läpimitta rinnankorkeudelta 30-55 cm) ja yksittäinen lehtikuusi. Pensaskerroksessa kasvaa edellä
mainittujen lajien lisäksi vaahteran taimia, vadelmaa ja punaherukkaa. Tiheän pensaskerroksen ja
latvuston varjostuksesta johtuen, kenttäkerros puuttuu paikoin lähes kokonaan. Vähäisenä esiintyy
nurmilauhaa, sudenmarjaa, käenkaalia, ahomansikkaa, lillukkaa, voikukkaa ja metsäalvejuurta.
Valoisimmilla paikoilla tavataan tiheämpiä vuohenputki- ja kielokasvustoja. Viljelykarkulaisina
kuviolla on orapihlaja-aidan jäänteitä, pihlaja-angervoa, taikinanmarjaa, suopayrttiä,
tarharaunioyrttiä ja suikeroalpia.
Kuvio 12:
Suojapuusto
Karjalankadun ja pihojen välisessä suojapuustossa on muutamia varttuneita mäntyjä ja koivuja,
enimmäkseen kuitenkin nuorta haapaa, mäntyä, raitaa ja koivua. Puuttomat käytävät, aukkopaikat
ja tiheät puustolaikut vuorottelevat. Aukkoisten paikkojen heinävaltaisessa kenttäkerroksessa
kasvaa
metsäkastikkaa,
nurmirölliä,
natoja,
koiranheinää,
nurmilauhaa,
sormisaraa,
ahomansikkaa, rohtotädykettä, lillukkaa, kannusruohoa, maitohorsmaa, kevätpiippoa, hiirenvirnaa,
niittynätkelmää, keltamoa ja sarjakeltanoa. Puutarhakarkulaisina tavataan paju- ja virpiangervoja,
siperianhernepensasta, pihasyreeniä, tatarkasveja, lehtoakileijaa, suopayrttiä, vuorenkilpeä,
tarhakalliokieloa ja vuorikaunokkia.
Kuvio 13:
Haavikko
Haavikossa puiden läpimitta rinnan korkeudelta vaihtelee 3-20 senttimetrin välillä. Joukossa kasvaa
yksittäinen nuori vaahtera ja vaahteran taimia. Aluskasvillisuus on aukkoista koostuen voikukasta,
lupiinista, vadelmasta, maitohorsmasta ja metsäkastikasta.
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Kuvio 14:
Läntinen palokuja
Avointa sora- ja nurmikenttää. Kujanteen pohjoispäähän on istutettu mongolianvaahteraa.
Piennarlajistossa on voikukkaa, piharatamoa, valkoapilaa, siankärsämöä, ahomansikkaa, pujoa ja
paimenmataraa.
Kuvio 15:
Itäinen palokuja
Itäisellä palokujalla kasvillisuus on sulkeutunutta. Palokujalla kasvaa varttunutta rauduskoivua ja
haapaa (puiden läpimitta rinnan korkeudelta 20-40 cm). Tuomen, pihlajan ja vaahteran taimien
muodostama pensaskerros on tiheä. Vaahteraa, pihlajaa ja tuomea kasvaa myös runkomaisina
nuorina puina. Kenttäkerroksen kasvillisuutta luonnehtivat yhtenäiset vuohenputki- ja
kielokasvustot. Lisäksi esiintyy koiranheinää, metsäkastikkaa, lillukkaa, käenkaalia ja
ahomansikkaa.
Varjoisimmilla
paikoilla
kenttäkerroksen
kasvillisuus
on
aukkoista.
Varaslammenkadun ja Karjalankadun välisellä osuudella palokuja on kauttaaltaan sulkeutunut.
Soldaninkadun ja Varaslammenkadun välillä pensaston reunassa kulkee parin metrin levyinen
leikattu nurmikäytävä.
Kuvio 16:

Pientaloalue

Kuvio 17:
Varaslampi
Varaslammen vesikasvillisuutta luonnehtivat ylimmässä kasvillisuusvyöhykkeessä tiheät
ilmaversoiskasvustot, joita muodostavat järviruoko, vehka, kurjenjalka, leveäosmankäämi,
keltakurjenmiekka ja suursarat (pullosara, viiltosara, vesisara). Paikoin vesirajassa kasvaa myös
liereäsaraa. Kelluslehtinen kasvillisuus – runsaimpana ulpukka, uistinvita ja palpakot – on peittävää
lammen keskiosia myöten. Ainoastaan kuvion 7 (Kuva 2-1) edustalla vesikasvillisuus on
vähäisempää. Vesikasvilajistoon kuuluvat lisäksi isovesiherne ja pikkulimaska.

Kuva 2-7 Varaslammen vesikasvillisuutta.
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2.4

Arvokkaat luontotyyppikohteet
Koivuluhdat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi (VU) ja valtakunnallisesti
silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi. Suunnittelualueen luhdat ovat luonnontilaisen kaltaisia,
kasvistollisesti rikkaita, ja tulvavesien vaikutuksesta niille on kehittynyt runsaasti lahopuustoa.
Kehityshistorialtaan ja puustoltaan luhdat ovat kuitenkin vielä kohtuullisen nuoria. Luhta-alueista
laaja-alaisin ja edustavin on Varaslammen pohjoispuolinen koivuluhta (kuvio 1, Kuva 2-1).
Varaslammen lounaisrannalla sijaitseva luhta (kuvio 5, Kuva 2-1) täyttää todennäköisesti metsälain
10 §:n tarkoittaman monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit (luhdat,
joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pintavesien
pysyvä vaikutus).
Suunnittelualueen muut kuviot ovat luonnontilaltaan heikentyneitä, aluskasvillisuudeltaan joko
kulttuurivaikutteisia tai köyhiä ja/tai puustoltaan suhteellisen nuoria. Näin ollen ne eivät täytä
uhanalaisten luontotyyppien tai metsälakikohteiden kriteerejä.

Kuva 2-8 Lahopuustoista koivuluhtaa kuviolla 1.

2.5

Varaslammen itäranta ja ruoppausmassojen mahdolliset sijoituspaikat
Lahopuustoinen koivuluhta jatkuu Varaslammen pohjoisella ranta-alueella suunnittelualueesta itään
aina voimajohtoaukean länsireunaan asti. Voimajohtoalueen itäpuolella ei esiinny luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia uhanalaisia luontotyyppejä tai muita kasvistollisesti arvokkaita kohteita.
Ruoppausmassoja on mahdollista sijoittaa paitsi voimajohtoalueelle myös johtoaukean itäpuolelle
Varaslammen pohjoispuolella. Varaslammen pohjoisrannan ja kevyenliikenteen väylän välissä on
nuorta koivua, harmaaleppää, mäntyä, raitaa ja tuomea kasvavaa lehtoa. Metsikön poikki kulkee
polku pitkospuille ja kalastuslaiturille. Kevyenliikenteen väylän reunassa on parikymmentä metriä
leveä kaistale lehtivesaikkoa, nokkosta, maitohorsmaa, pujoa, vadelmaa sekä koiran- ja
vuohenputkea kasvavaa joutomaata. Varaslammen ja Karjalankadun välisellä alueella voimajohdon
itäpuolella esiintyy tulvanalaista pajukkoa ja pajuluhtaa. Ruoppausmassojen sijoittaminen
tulvanalaiselle alueelle ei ole suositeltavaa ravinteiden huuhtoutumisen vuoksi.
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3.

LINNUSTO

3.1

Menetelmät
Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin kaikkien maastokäyntien yhteydessä sekä erityisesti
linnuston kartoittamiseksi tehdyillä maastokäynneillä 5.4. ja 19.6.2018. Huhtikuun käynnin
tavoitteena oli selvittää, esiintyykö alueella valkoselkätikkaa, joka on Joensuun alueella tavattava
vaarantuneeksi luokiteltu laji. Kesäkuun käynnin pääasiallisena tavoitteena oli selvittää alueella
esiintyviä ns. yölaulajia (mm. viitakerttunen, satakieli, luhtahuitti) sekä havainnoida vesilintujen
poikueita. 5.4. kartoituksesta vastasi Heli Lehvola ja 19.6. kartoituksesta Jussi Mäkinen. Huhtikuun
kartoitus tehtiin aamupäivän aikana ja 19.6. kartoitus keskiyöllä sekä aamulla 08-10 välillä.

3.2

Tulokset
Tikkojen esiintyminen:
Selvitysalueella ei havaittu merkkejä valkoselkätikan reviiristä keväällä 2018 (syönnösjälkiä tai
suoria havaintoja). Selvitysalueen pesimälajistoon kuuluvat käpytikka ja pikkutikka.
Vesilinnut:
Varaslammella havaittiin 19.6. haapanoita 2 koirasta ja yksi poikue (naaras ja 6 poikasta) sekä yksi
isokoskelokoiras. Sekä haapana että isokoskelo ovat luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi (Tiainen ym.
2015). Muita lammella havaittuja pesiviä tai todennäköisesti pesiviä vesilintulajeja olivat sinisorsa,
tavi (poikue) ja telkkä (poikue). Laulujoutsenta ei havaittu kartoituskäyntien yhteydessä lammella,
mutta kaava-alueen asukas kertoi joutsenen pesineen lammella aiempina kesinä.
Muut lajit:
Selvitysalueella pesiviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ovat viherpeippo (vaarantunut),
hömötiainen (vaarantunut), pajusirkku (vaarantunut), punatulkku (vaarantunut), tervapääsky
(vaarantunut) ja punavarpunen (silmälläpidettävä). Tervapääskyjen pesintää ei saatu varmistettua,
mutta useiden yksilöiden lentäminen matalalla omakotitalojen ympärillä antoi viitteitä niiden
pesinnöistä kattojen alla.
Ns. yölaulajista lammen ympäristössä havaittiin useita satakieliä ja ruokokerttusia sekä kaksi
viitakerttusta. Rantametsän lajistoon kuului lisäksi mm. mustapääkerttu, kirjosieppo, sirittäjä,
puukiipijä ja vihervarpunen. Asuinalueen lajistoon kuuluivat mm. kirjosieppo, leppälintu sekä talija sinitiainen.

3.3

Tulosten tarkastelu
Varaslampea ei ole luokiteltu kansainvälisesti (IBA) tai valtakunnallisesti (FINIBA) tärkeäksi
lintualueeksi eikä kohde kuulu tuoreen selvityksen mukaisiin maakunnallisesti tärkeisiin
lintualueisiin (MAALI) (Pohjois-karjalan lintutieteellinen yhdistys 2014). Varaslampea voi luonnehtia
linnustollisesti paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi, jolla on merkitystä erityisesti muuttoaikoina
sorsalintujen lepäilyalueena sekä rantametsien ja pensaikkojen osalta huomionarvoisille
varpuslinnuille.

11/28

Ramboll - Joensuun kaupunki

4.

VIITASAMMAKOT

4.1

Viitasammakon uhanalaisuus ja suojelustatus
Viitasammakkoa (Rana arvalis) esiintyy lähes koko Suomessa, mutta pohjoiseen päin mentäessä
sen esiintymät harvenevat. Keski-Suomessa ja Perämeren rannikolla viitasammakko on ilmeisesti
paikoin jopa runsaslukuisempi kuin ruskosammakko. Viimeisimmässä Suomen eliölajien
uhanalaisuusluokituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC).
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §). Lisäksi
viitasammakko on muiden Suomen sammakkoeläinten tapaan säädetty luonnonsuojeluasetuksella
(18 § 19.6.2013/471) rauhoitetuksi.

4.2

Viitasammakon elinympäristö ja elintavat
Viitasammakko elää sekä akvaattisessa että terrestrisessä elinympäristössä, ja liikkuu niiden välillä.
Viitasammakoiden lisääntymispaikkoja ovat järvien ja merenlahtien rehevät luhtaiset rannat,
suolammet, tulvaniityt ja märät suot, joille viitasammakot kerääntyvät kutemaan jäiden lähdettyä.
Viitasammakko ei kude yhtä mataliin ja helposti kuivuviin lammikoihin kuin ruskosammakko.
Viitasammakoiden levähdyspaikoiksi katsotaan sen kesäelinympäristöt ja talvehtimispaikat. Lajin
kesäelinympäristöä ovat rehevät suot, rehevät ja yleensä kosteat metsät (erityisesti lehtimetsät),
sekä vesistöjen matalat kosteat ja niittymäiset rannat. Viitasammakon talvehtimisesta ei ole vielä
saatavana paljoakaan tutkimustietoa Pohjoismaista, mutta lajin oletetaan talvehtivan vesistöjen
pohjamudassa tai maalla karikkeessa. Osa viitasammakkopopulaatioista talvehtii ilmeisesti
kutualueillaan, mutta osalla populaatioista on toisistaan erilliset talvehtimis- ja kutualueet, joiden
välillä sammakot vaeltavat. Optimitilanteessa viitasammakko elää ja lisääntyy samassa paikassa
elämänsä ajan. Viitasammakolle on tyypillistä paikkauskollisuus. Se hyödyntää samoja
kutupaikkoja usein vuodesta toiseen ja saattaa pysytellä koko kesän vain muutamien neliömetrien
laajuisella alueella.

4.3

Kartoitusmenetelmä
Viitasammakkoselvityksessä
käytetty
menetelmä
perustuu
koiraiden
soidinääntelyn
havainnoimiseen kutuaikaan. Viitasammakoiden esiintymisen selvittämiseksi suunnittelualueelle
tehtiin maastokäynti 11.5.2018. Maastokäynnillä Varaslammen rantoja kierrettiin hitaasti jalkaisin,
pysähdellen vähän väliä kuuntelemaan koiraiden soidinääntelyä. Havainnointia tehtiin ilta ja
yöaikaan, jolloin kutu on vilkkaimmillaan ja taustamelu vähäisempää. Paikat, mihin pysähdyttiin
pidemmäksi aikaa kuuntelemaan, on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1).

4.4

Kartoituksen tulokset
Kevään 2018 kartoituskäynnillä Varaslammen pohjoisrannalla havaittiin muutama soidinääntelevä
viitasammakkokoiras tulvanalaisella pensaikkoalueella voimajohtoalueen itäpuolella. Varaslammen
lounaisrannan koivu- ja pensaikkoluhdalla havaittiin soitimella kymmenkunta koirasta. Lisäksi
samoilta paikoilta ja muualtakin Varaslammen alueelta kuultiin rupikonnien ääntelyä.
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Kuva 4-1 Viitasammakoiden havaintopaikat ja kuuntelupisteet.

4.5

Tulosten tarkastelu
Keväällä 2018 viitasammakoita havaittiin Varaslammen alueella yllättävän vähän. Jatkuva
liikenteen melu hankaloitti sammakoiden havainnoimista, mikä lisää virhelähteiden mahdollisuutta.
Sammakoiden soidinääntely hukkui taustameluun ja oli kuultavissa vain aivan lähietäisyydeltä.
Tällöin tarkkailupisteiden väliin jää väkisin niin sanottuja mykkiä alueita, joilta sammakoiden äänet
eivät kanna kuuntelupaikoille.
Toinen tuloksiin mahdollisesti vaikuttanut erikoispiirre on kevään 2018 poikkeuksellisen korkeat
vedenpinnat. Varaslammen vedenkorkeuden vaihtelut mukailevat Pielisjoen vedenpinnan
vaihteluita, sillä Varaslampi on ratapihan ali ohjatun laskuojansa kautta yhteydessä Pielisjokeen.
Sammakkokartoituksen aikaan Pielisjoen vedenpinta oli ympäristöhallinnon hydrologisen seurannan
mukaan 70 cm korkeammalla kuin vastaavan ajankohdan pitkän ajan keskiarvo. Varaslammen
luoteispuolella tulvavesi ulottui Sortavalankadun ja Kettuvaarantien pientareille asti. Varaslammen
pohjoisten ranta-alueiden kartoittaminen edellytti vedessä kahlaamista, mikä on saattanut
säikäyttää ja vaientaa sammakot pitkäksi aikaa. Koska viitasammakot kutevat suhteellisen
matalaan veteen, ovat niiden kutupaikat voineet myös poiketa tavanomaisesta.
Viitasammakon kesäelinympäristöiksi eli levähdyspaikoiksi soveltuvat hyvin Varaslammen
rantaluhdat. Jossain määrin sammakot voivat käyttää myös kasvipeitteisimpiä lehtoja (kuvio 3:n
itäreuna, laikuittain kuviot 6 ja 7, Kuva 2-1).

13/28

Ramboll - Joensuun kaupunki

5.

LIITO-ORAVAT

5.1

Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus
Liito-orava (Pteromys volans) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireunalla.
Liito-oravia esiintyy eniten Länsi-Suomessa Vaasan rannikkoseudulla sekä Lounais-Suomessa.
Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla liito-oravakanta on harvalukuisin.
Nisäkkäiden viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa (Liukko ym. 2015) liito-orava on luokiteltu
silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Luokitus perustuu kannan taantumiseen. Liito-orava on
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja IV (a) lajeihin. Liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.

5.2

Liito-oravan elinympäristö ja elintavat
Liito-orava suosii elinympäristöinään varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen
nuoremmissakin metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravinnoksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Liitooravan luontaisessa elinympäristössä puusto on vaihtelevan ikäistä ja muodostaa useita
latvuskerroksia. Puustoon kuuluu järeitä haapoja ja kuusia sekä leppää ja koivua. Liito-oravan
reviirit ovat usein kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekametsien
puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä.
Aikuisen liito-oravanaaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 hehtaaria, koiraan keskimäärin noin
60 hehtaaria, jopa yli 100 hehtaaria. Liito-oravat eivät käytä koko elinpiiriään tasaisesti, vaan
elinpiirillä on useita ydinalueita, joilla liito-orava viettää suurimman osan öisestä aktiivisesta
ajastaan. Yhdessä ydinalueet käsittävät keskimäärin 10 % koko elinpiirin pinta-alasta. Liito-oravien
varsin lyhyt ikä ja naaraiden erilliset reviirit aiheuttavat sen, että samat metsät eivät välttämättä
ole jatkuvasti asuttuja. Naaraan kuoltua sen asuttama reviiri voi jäädä väliaikaisesti tyhjilleen,
kunnes metsä ehkä asutetaan uudelleen nuoren dispersoivan yksilön toimesta.
Liito-oravat tarvitsevat puustoisia kulkuyhteyksiä liikkuessaan elinalueensa eri osista toiseen (esim.
naaraat reviirinsä ydinalueiden välillä tai koiraat eri naaraiden reviirien välillä), sekä nuoret yksilöt
muuttaessaan synnyinmetsästään uusille asuttamattomille alueille. Liito-orava liitää ihopoimunsa
varassa puusta toiseen. Se pystyy liitämään puuston korkeudesta ja maaston korkeussuhteista
riippuen n. 20–50 metriä leveiden aukeiden yli. Jopa 75 metrin liitomatkoja on todennettu, kun
reunapuuston korkeus ja maaston korkeussuhteet ovat olleet optimaalisia, ja liidot suuntautuneet
ylärinteestä alarinteeseen. Pitkiä liitoja tekevät yleensä nuoret yksilöt dispersiomatkoillaan ja
koiraat laajoilla elinpiireillään, harvemmin kuitenkaan aikuiset naaraat, jotka elävät pysyvillä
reviireillään.
Kesällä liito-oravan pääasiallisinta ravintoa ovat lehtipuiden lehdet, joista suosituimpia ovat haapa
ja lepät. Lisäksi liito-orava syö koivun siemeniä. Tärkeintä talviravintoa ovat koivun ja lepän norkot,
joita liito-orava myös kerää varastoihin. Lisäksi liito-orava käyttää ravintonaan lehtipuiden ja
havupuiden, lähinnä männyn silmuja, joiden osuus ravinnosta on merkittävä erityisesti kevät- ja
syyskuukausina.

5.3

Kartoitusmenetelmä
Liito-oravan esiintymistä suunnittelualueella kartoitettiin 4.5.2018, etsimällä lajin ruokailu- ja
pesimäpaikoiksi sopivien puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti
tarkistettiin kolopuiden, metsikön suurempien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. Papanoita kertyy
yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän kolopuun alla ei
kuitenkaan ole aina havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita löytyy usein myös
ruokailupaikkojen alta. Liito-oravan ravinnon lähteet ja elinympäristön käyttö vaihtelevat
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vuodenaikaisesti, eikä kaikilta liito-oravan ravinnon hankintaan ja liikkumiseen käyttämiltä paikoilta
välttämättä löydy talviaikaisia papanoita. Vaikka papanat eivät suoraan kerro liito-oravan elinpiirin
rajoista, voidaan jätöksien etsintään perustuvan kartoitusmenetelmän avulla kuitenkin luotettavasti
osoittaa liito-oravan elävän alueella. Elinpiirin rajoista ja elinpiirin eri osien merkityksestä voidaan
esittää vain arvioita, jotka pohjautuvat metsän puustorakenteen, puulajisuhteiden ja muiden liitooravalle merkityksellisten ominaispiirteiden tarkasteluun, sekä tietoon liito-oravan elintavoista.
Elinpiirin rajojen ja sen eri osien tunnistaminen edellyttää riittävän laaja-alaista ympäristön
kartoitusta.
Liito-oravakartoitukseen sisällytettiin myös suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevia metsiköitä
Kettuvarantien, Imatrantien (valtatie 9), Karjalankadun ja Sortavalankadun rajaamalla alueella
(Kuva 5-1). Keväällä 2018 kevättulva oli voimakas ja vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla
pitkälle kesää. Liito-oravan jätösten havainnointi ei ollut mahdollista tulvivilla alueilla, missä veden
syvyys oli yli 15 cm puiden tyvien kohdalla (vaalennettu alue, Kuva 5-1).

Kuva 5-1 Liito-oravahavainnot.

5.4

Kartoituksen tulokset
Suunnittelualueella havaittiin yhden puun tyvellä yksittäisiä liito-oravan papanoita. Havainto tehtiin
kookkaan haavan tyveltä suunnittelualueen länsiosassa, harmaaleppävaltaisessa lehdossa
kasvavan kookkaan haavan (läpimitta rinnankorkeudelta 40 cm) juurelta. Sen lisäksi liito-oravan
jätöksiä havaittiin suunnittelualueen koillispuolelle sijoittuvan lehtipuustoisen lehtorinteen ja siihen
rajatuvan metsäluhdan alueelta yhteensä 14 puun tyveltä. Papanoita löydettiin erityisesti
tervaleppien tyviltä, mutta myös Kettuvaarantien eteläpuolella sijaitsevan kuusiaidanteen (Kuva
5-2) ja sen läheisyydessä kasvavien yksittäisten kuusten ja raidan juurilta. Yleisimmin papanoita
oli muutamia kymmeniä puuta kohden. Kahden tervalepän tyvellä papanoita oli sadoittain, jopa yli
tuhat. Ainakin toisessa em. tervalepistä oli kolo, joten se on tulkittavissa havaintojen perusteella
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liito-oravan todennäköiseksi pesäpuuksi. Todennäköisen pesäpuun lisäksi havaintoalueelta kirjattiin
ylös kaksi elävää kolopuuta (toinen tervaleppä, sekä kolohaapa voimajohtoaukean reunassa),
joiden tyvellä ei kuitenkaan ollut liito-oravan jätöksiä. Luhdan alueella on myös runsaasti
kolopökkelöitä (tervaleppä, hieskoivu, harmaaleppä).

5.5

Tulosten tarkastelu
Liito-oravan
papanoiden
mahdollisesta
esiintymisestä
suunnittelualueen
koillispuolisen
havaintoalueen ja suunnittelualueella sijaitsevan havaintopaikan välillä ei ole tietoa, koska
voimakkaan kevättulvan vuoksi kartoitusta ei voitu siellä suorittaa ja alueelle puiden juurille
kertyneet papanat olivat huuhtoutuneet. Liito-oravan papanahavainnot keskittyivät tervaleppien
tyville. Inventoimaton alue puolestaan muodostuu pääosin koivua kasvavasta metsäluhdasta. Vain
luhdan pohjoisosissa kasvaa sekapuuna yleisesti tervaleppää. Havaintojen perusteella on
todennäköistä, että liito-oravan reviirin ydinalue noudattelee tervaleppää kasvavan kuvion rajoja,
eli se sijoittuu pääosin selvitysalueen koillispuolelle.
Puustorakenteen perusteella on rajattu noin 1,5 hehtaarin laajuinen alue, jonka arvioidaan olevan
keskeinen osa liito-oravan reviiriä (Kuva 5-1). Rajattu alue käsittää harmaaleppää ja koivua
kasvavan lehtorinteen, suojaa tarjoavan kuusiaidan ympäristön, tervalepän pääesiintymisalueen,
sekä koivuvaltaisen luhdan reunaosia.
Rajattu alue ei kata liito-oravan reviiriä kokonaisuudessaan, vaan liito-oravan voidaan olettaa
ajoittain liikkuvan laajemminkin koivuluhdan ja suunnittelualueen ympäristössä. Kartoitusalueella
kasvaa hyvin niukasti havupuita. Siksi on mahdollista, että liito-oravat saattavat liikkua myös
Kettuvaarantien pohjoispuolella, missä sijaitsee papanoiden havaintopaikkaa vastaavia varttuneita
kuusiaidanteita. Näitä alueita ei kuitenkaan kartoitettu keväällä 2018.
Suunnittelualueella harmaaleppävaltaisen lehdon kookasta haapaa kasvava alue (turkoosi
katkoviiva, Kuva 5-1) voi olla liito-oravalle merkityksellinen, sillä Varaslammen pohjoispuolella
kasvaa ainoastaan muutama keskikokoinen haapa voimajohtoaukean reunassa. Yhden
suunnittelualueen pohjoisosassa kasvavan haavan tyveltä löydettiin muutama liito-oravan papana.
Papanoiden puuttuminen liito-oravan ravinnon hankintaan käyttämistä puhtaista harmaalepikoista
on tyypillistä, eikä harmaalepikoiden merkitystä liito-oravalle voida arvioida pelkästään
papanalöydöksien tai niiden puuttumisen perusteella. Papanoiden vähyys harmaalepikossa
kasvavien haapojen tyvellä viittaa kuitenkin siihen, ettei paikka lukeudu reviirin ydinalueisiin.
Toisekseen, harmaaleppää kasvaa myös suunnittelualueen koillispuolella, lehtorinteessä
pesäpuiden läheisyydessä.
Vaikka liito-orava liikkuu ajoittain suunnittelualueella, kartoituksen perusteella suunnittelualueella
ei sijaitse liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

5.5.1

LIITO-ORAVAN KULKUYHTEYDET
Lähimmät tunnetut liito-oravan elinympäristöt sijaitsevat Varaslammesta kaakkoon, noin 500
metrin etäisyydellä suunnittelualueesta (Eliölajit-tietojärjestelmä 9.4.2018). Laajat puuttomat
aukeat Karjalankadun ja Imatrantien (valtatie 9) risteämisalueella katkaisevat liito-oravan
kulkuyhteyden Varaslammelta suoraan kaakkoon. Näin ollen mahdollisen kulkuyhteyden
Varaslammelta etelään ja kaakkoon arvioidaan sijoittuvan kauemmas länteen, Niinivaaran
asuinalueiden lomassa sijaitsevien kapeiden viherkäytävien ja pientaloalueiden pihapiirien alueelle.
Ilmakuvatarkastelun ja suunnittelualueeseen rajautuvan puuston perusteella levein puustoinen
yhteys ja liito-oravalle soveltuva kulkuyhteys suuntautuu Sortavalankadun ja Soldaninkadun
risteyksen pohjoispuolelta ensin länteen ja veturitallien länsipuolelta etelään. Liito-oravan kulku
suunnittelualueen eteläpuolelle on mahdollista esimerkiksi suunnittelualueen palokujaa, itäisten
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pihojen puustoa tai rantapuustoa hyödyntäen. Karjalankadun eteläpuolella puustoyhteys jatkuu
kuitenkin kapeampana ja katkonaisempana kuin Sortavalankadun länsipuolinen puustoyhteys.
Liito-oravan kulkua itään hankaloittavat voimajohtoaukea ja valtatie 9 liittymäalueineen.
Suunnittelualueen pohjoispuolinen Kettuvaarantie on helposti liito-oravan ylitettävissä monesta
kohtaa. Kauemmaksi pohjoiseen kulkuyhteydet näyttäisivät kuitenkin ilmakuvatarkastelun
perusteella katkeavan.

Kuva 5-2 Liito-oravan papanoita löydettiin Kettuvaarantien ja voimajohtoalueen läheisyydessä kasvavan
kuusiaidanteen juurelta.

Kuva 5-3 Liito-oravan elinympäristöä suunnittelualueen koillispuolella.
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6.

LEPAKOT

6.1

Yleistä lepakoista

6.1.1

SUOMEN LEPAKOT JA NIIDEN LEVINNEISYYS
Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maassamme.
Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan Lappia myöten.
Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (M.
brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Suomen EUROBATSraportin mukaan (Kyheröinen ym. 2003) viiksisiippojen levinneisyys ulottuu pohjoisille
leveyspiireille 64 - 65 asti, korvayökön ja vesisiipan pohjoisille leveyspiireille 63 - 64 asti. Edullisilla
paikoilla siippoja on kuitenkin tavattu jopa 66 leveysasteen pohjoispuolella (Wermundsen 2010).
Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa.
Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta
tarkkaan.

6.1.2

LEPAKOIDEN UHANALAISUUS JA SUOJELUSTATUS
Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin.
Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on
kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 39 §:n
rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n kielloista voidaan poiketa vain luontodirektiivin artiklassa 16(1)
mainituin perustein.
Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on
allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka
velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden
säilyttämiseen.
Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousympäristöjen
yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa; tiiviimpi
rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä Suomen lajien
uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja
pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös luokiteltu
luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi.

6.1.3

LEPAKOIDEN ELINTAVAT
Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän
suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat
lähellä ruokailualueita. Päiväpiilot voivat kuitenkin sijaita usean kilometrinkin päässä
saalistusalueista riippuen lajista ja olosuhteista. Kantaville ja imettäville naaraille on tärkeätä hyvien
saalistusalueiden sijainti lähellä päiväpiiloa. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan
kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien
kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt.
Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät
mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään
talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään
toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat rannikkoa
tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa.
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6.1.4

LEPAKOIDEN ELINYMPÄRISTÖT
Viiksisiippa on metsien laji ja suosii elinympäristöinään kosteapohjaisia vanhoja/varttuneita
kuusivaltaisia metsiä tai sekametsiä, joiden puusto on sopivan harvaa ja pensaskerros vähäistä. Ne
saalistelevat tyypillisesti em. kaltaisissa metsissä sijaitsevilla poluilla, niityillä ja muilla pienillä
puuston aukkopaikoilla sekä metsänreunoissa.
Isoviiksisiippa tulee toimeen karummissakin metsissä, jopa karuilla kankailla. Avarien metsien
lisäksi tyypillisiä saalistuspaikkoja ovat pienet kivien, kallioiden tai karjan aiheuttamat aukot puiden
välissä, mutta myös aukot polkujen ympärillä ja pienet syrjäiset metsäniityt. Ajoittain isoviiksisiippa
nousee saalistamaan myös puiden latvustoon. Loppukesästä viiksisiipat viihtyvät aukeammilla
paikoilla kuin alkukesästä ja ruokailevat myös vesien äärellä.
Pohjanlepakot viihtyvät viiksisiippoja avoimemmissa ympäristöissä eivätkä yleensä lennä lehvästön
joukossa siippojen tapaan. Pohjanlepakot saalistavat muun muassa teiden, pihojen ja vesistöjen
yllä, peltojen ja metsänuudistusalojen reunoissa, sekä myös voimakkaasti muokatuissa
kulttuuriympäristöissä kaupungeissa, parkkipaikoilla ja katuvalojen ympärillä.
Vesisiipat saalistavat vesistöjen äärellä ja ovat niistä riippuvaisia. Ne suosivat kasvitonta avointa
vedenpintaa, jota puut varjostavat. Tuulisella säällä, keväällä tai alkuyön valoisalla vesisiipat voivat
saalistaa myös rantametsissä. Ruokailualueet sijaitsevat kuitenkin vain harvoin yli puolen kilometrin
etäisyydellä rannasta. Myös muut lepakot käyttävät ajoittain rantoja ja rantametsiä
saalistusalueinaan.
Edellä
kuvattujen
saalistusalueiden
ja
ravinnon
saatavuuden
lisäksi
lepakoiden
elinympäristövalintaan vaikuttavat sopivien päiväpiilojen ja lisääntymispaikkojen (mm.
rakennukset ja kolopuut) tarve ruokailualueiden lähiympäristössä.

6.1.5

LEPAKKOALUEIDEN LUOKITTELU
Maankäytön suunnittelussa lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan Suomen Lepakkotieteellisen
Yhdistyksen ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaan seuraavasti:
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka
Ehdottomasti säilytettävä, häirintä tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty




Hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa paikalliselta ELY-keskukselta
Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi
asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä.
Suunnittelussa suositellaan otettavaksi huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoiden
käyttämät kulkureitit ja ruokailualueet.

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS)






Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa.
Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa
merkittävä määrä yksilöitä.
Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen.
Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä.
Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti.

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue
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Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille



6.2

Lepakoiden käyttämä alue, laji/tai yksilömäärä pienempi
Ei mainittu luonnonsuojelulaissa eikä suoranaisia suosituksia EUROBATS-sopimuksessa

Kartoitusmenetelmä
Lepakkoselvitys
toteutettiin
touko-elokuussa
2018
kolmen
maastokäyntikerran
detektorikartoituksena. Jokaisella lepakkolajilla on tunnusomainen kaikuluotausääni, jonka
perusteella suurin osa lajeista voidaan määrittää lepakkoilmaisimen eli -detektorin avulla.
Poikkeuksen muodostaa lajipari viiksisiippa ja isoviiksisiippa, jotka on mahdollista erottaa toisistaan
vain tarkkojen anatomisten tuntomerkkien perusteella. Myös muiden siippalajien erottaminen
toisistaan on tietyissä olosuhteissa ongelmallista.
1.6., 4.7. ja 1.8.2018 tehdyillä maastokäynneillä suunnittelualueella kuljettiin jalkaisin,
havainnoiden jatkuvasti lepakoiden ääniä. Lepakoiden havaintopaikoille ja muille lepakoille
suotuisilta vaikuttaviin paikkoihin pysähdyttiin pidemmäksi aikaa kuuntelemaan ja tarkkailemaan.
Lepakot pyrittiin aina myös näkemään lento- ja saalistuskäyttäytymisen havainnoimiseksi,
lajinmäärityksen vahvistamiseksi ja yksilömäärien arvioimiseksi. Koska lepakot käyttävät usein eri
saalistusalueita kesän ajankohdasta riippuen, toistettiin inventointi kuukausittain pääpiirteissään
samaa kartoitusreittiä käyttäen (Kuva 6-1Error! Reference source not found.).
Metsiköt, joiden pensaskerros on hyvin tiheä ja korkea, jätettiin kartoituksen ulkopuolelle, koska
ne soveltuvat huonosti lepakoiden saalistuspaikoiksi ja koska tiheässä pensastossa kulkemisesta
aiheutuva taustamelu vaikeuttaa lepakoiden havainnoimista. Varaslammen pohjoispuolisen reitin
kiertäminen ei ollut kesäkuun alussa mahdollista voimakkaan kevättulvan takia. Alueellisen
kattavuuden parantamiseksi jätettiin yksi detektori nauhoittamaan yhden yön ajaksi koivuluhdan
reunaan latvuston aukkopaikalle. Kaikki kartoitukset tehtiin poutaisina ja suhteellisen tyyninä öinä,
sillä voimakas sade tai tuuli voi vähentää lepakoiden saalistusaktiivisuutta.
Lepakoiden havainnoimiseen käytettiin Batbox Griffin -tyypin detektoria ja nauhoitetut äänet
analysoitiin BatScan-tietokoneohjelman avulla. Selvitysalueen rakennuksia tai pihapiirejä ei
kartoitettu.
Taulukko 6-1 Lepakkohavainnot.

Pohjanlepakko

Viiksisiippa
/Isoviiksisiippa

Siippalaji

Kaikki lepakkolajit
yhteensä

1.6.2018

4

2

1

7

4.7.2018

3

-

1

4

1.8.2018

10

-

-

10

17

2

2

21

Koko kesänä
yhteensä
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Kuva 6-1 Suunnittelualueella tehdyt lepakkohavainnot.

6.3

Kartoituksen tulokset
Kesän 2018 kartoituksen aikana tehdyt lepakkohavainnot on esitetty edellisessä taulukossa
(Taulukko 6-1) ja kartalla (Kuva 6-1). Kartalle on merkitty myös sammakkoselvityksen yhteydessä
rantapuuston yllä saalistelemassa nähty lajilleen määrittämätön lepakko. Kolmen kartoitusyön
aikana lepakoista saatiin yhteensä 21 havaintoa. Havaintomäärät eivät kerro suoraan lepakoiden
yksilömääristä alueella, sillä sama lepakko on voitu havaita yön aikana useampaan kertaan. Samaa
lepakkoyksilöä koskevista useista havainnoista on pääsääntöisesti huomioitu vain yksi. Mikäli
paikalla lentävien lepakoiden määrästä ei kuitenkaan ole voitu varmistua näköhavainnoin, on
yhdeksi lepakoksi laskettu kaikki yhden minuutin sisällä samasta lajista tehdyt havainnot.
Elokuussa suunnittelualueella havaittiin ainoastaan pohjanlepakoita, kesä-heinäkuussa myös
yksittäisiä siippoja. Siippoja saalisteli kesäkuussa Varaslammen rantalehdossa puuston latvuston
aukkopaikoilla ja rantapuuston reunassa koukaten välillä veden ylle. Siippojen lisäksi kaksi
pohjanlepakkoa saalisteli suunnittelualueen eteläreunassa sijaitsevan omakotitalon pihassa. Muut
havainnot koskivat lepakoiden nopeita ohilentoja. Nauhoittava detektori oli kesäkuun kartoitusyönä
tallentanut vähäisen määrän siipan ääniä. Neljän tunnin nauhoitusaikaan mahtui yhteensä 14
minuutin pituista havaintojaksoa, jolloin detektoriin oli tallentunut siipan ääniä.
Heinäkuun kartoitusyönä lepakoiden aktiivisuus alueella oli alhainen. Elokuussa havaintoja
puolestaan tehtiin kaikkein eniten. Elokuussa sekä Soldaninkadun että Varaslammenkadun varrella
sijaitsevien pihojen yllä saalisteli kaksi pohjanlepakkoa. Lisäksi yksi pohjanlepakko saalisteli
Varaslammen pohjoispuolisella koivuluhdalla. Muut havainnot koskivat lepakoiden nopeita
ohilentoja tai suunnittelualueen ulkopuolella saalistaneita lepakoita.
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6.4

Tulosten tarkastelu
Suunnittelualueella havaittiin lähinnä kaupunkiympäristöön hyvin sopeutuneita pohjanlepakoita.
Alkukesästä Varaslammen harvapuustoisimmassa rantametsässä saalisteli myös yksittäisiä
viiksisiippoja. Varaslammen kasvipeitteiset rantavedet soveltuvat huonosti vesisiipan
ruokailualueiksi. Ainoastaan kuvioon 7 (Kuva 2-1) rajautuvan rannan arvioitiin soveltuvan
paremmin vesisiipan saalistusalueeksi, mutta vesisiipoista ei kuitenkaan saatu yhtään varmaa
havaintoa. Vesisiippoja ei havaittu myöskään 19.6. keskiyöllä linnustokartoituksen yhteydessä
Varaslammen yllä.
Suunnittelualueelta ei noussut esiin tiettyä metsäaluetta tai muuta yksittäistä paikkaa, jossa olisi
toistuvasti saalistellut useita lepakoita. Kesällä 2018 tehdyn kartoituksen perusteella
suunnittelualueella saalistelee säännöllisesti vähäinen määrä lepakoita, mutta alueella ei sijaitse
sellaista lepakoille erityisen tärkeää ruokailualuetta, jossa esiintyisi useita yksilöitä ja/tai lajeja.
Selvitysalueelta ei todettu kaavoituksessa huomioitavia lepakoiden lisääntymis- tai
levähdyspaikkoja tai lepakoiden tärkeitä ruokailualueita (I- tai II-luokan lepakkoalueet).
Rakennuksia ei kartoitettu, joten niissä mahdollisesti sijaitsevat lepakoiden talvehtimis- ja
lisääntymispaikat sekä päiväpiilot eivät ole tiedossa.
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7.
7.1

SUDENKORENNOT
Yleistä sudenkorennoista
Suomessa tavatuista 62 sudenkorentolajista kuusi on mainittu EU:n luontodirektiivin IV(a)liitteessä. Näiden lajien lisääntymispaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä ja lajien
yksilöt on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Sudenkorennot viettävät toukkana matalassa rantavedessä 1-2, toisinaan jopa 3 vuotta. Aikuiset
sudenkorennot viettävät nuoruusvaiheensa hyönteisiä saalistaen vesistöä ympäröivillä
hakkuuaukeilla, pelloilla, rantaniityillä ja muilla avoimilla ja aurinkoisilla alueilla. Sukukypsyyden
saavutettuaan yksilöt palaavat vesistön ääreen lisääntymään. Aikuisvaihe kestää vain muutamasta
viikosta pariin kuukauteen, joten sudenkorento viettää suurimman osan elämästään toukkana
vedessä. Koska sudenkorennon toukat saalistavat vesikasvillisuuden tai pohjakarikkeen suojissa
näköaistinsa avulla, vesistöjen fysikaalisilla tai kemiallisilla muutoksilla voi olla suuri vaikutus lajien
elinoloihin. Yleisesti ottaen vesistöjen rehevöityminen ja rantojen ruoppaukset ovat
sudenkorentojen kannalta haitallista, vaikka jotkin lajit voivatkin hyötyä rehevöitymisestä. Toisaalta
umpeenkasvavien luhtien kohdalla ruoppaukset ja luhtien avaaminen tuottavat sudenkorennoille
uusia elinympäristöjä. Esimerkiksi Lintulahdet Life –hankkeessa on luhta-alueille ruopattu pieniä
allikoita, jotka täplälampikorento asutti nopeasti (Korkeamäki 2014).
Sudenkorentojen kannalta on tärkeää, että elinympäristön luontainen vesikasvillisuus säilyy, että
vesi ei samennu kiintoaineksesta tai humuksesta ja että rantavyöhyke säilyy luonnontilaisena.
Umpeenkasvaneeseen tai muuten muodoltaan ehyeen rantaan kaivettavat erilaiset uomat ja allikot
lisäävät matalan rantavyöhykkeen määrää, mikä tarjoaa mm. lampikorennoille lisää
elinympäristöjä. Rantojen ruoppaamisessa on kuitenkin huomioitava kaivamisen aiheuttama
hetkellinen vesistön samentuminen ja vesikasvillisuuden tuhoutuminen, minkä vuoksi
vesirakennustyöt lajien lisääntymispaikkojen läheisyydessä olisi hyvä jaksottaa useammalle
vuodelle, jotta lajisto ehtii siirtyä uusille elinympäristöille. Koska sudenkorentojen
lisääntymispaikoilla on toukkia ympäri vuoden, ruoppausten yms. vesistörakennustöiden
vuodenajalla ei ole suurta merkitystä. Kesäaikaan tehtävä vesikasvillisuuden niitto tärkeillä
lisääntymisalueilla
on
kuitenkin
lajien
kannalta
haitallista,
sillä
esimerkiksi
lummelampikorentokoiraat varaavat reviireikseen kelluvia lumpeiden ja ulpukoiden lehtiä. Lisäksi
naaraat munivat vesikasvillisuuden sekaan.

7.2

Menetelmät
Lähtötietojen, maantieteellisen sijainnin ja elinympäristötarkastelun perusteella selvitysalueella
mahdollisesti tavattavia rauhoitettuja lajeja ovat lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis),
sirolampikorento (L. albifrons) ja täplälampikorento (L. pectoralis). Lumme- ja sirolampikorentoa
on tavattu Joensuun pohjoispuolellakin (Karjalainen 2010), mutta täplälampikorento on PohjoisKarjalassa harvinainen, se on tavattu ensimmäisen kerran maakunnasta vasta vuonna 2011 Kiteeltä
(Mäkinen ym. 2011).
Sirolampikorento lisääntyy ensisijaisesti suolammilla, mutta toisinaan lajia tavataan myös
pinnanmyötäisesti umpeenkasvavilla järven lahdilla. Lummelampikorentoa tavataan sellaisilla
lammilla ja lahdissa, joissa on kelluslehtistä kasvillisuutta kuten lummetta (Nymphaea alba) tai
ulpukkaa (Nuphar lutea). Lummelampikorentoa tavataan runsaimmin luontaisesti rehevillä tai
lievästi rehevöityneillä ns. lintuvesillä. Täplälampikorentoa tavataan yleensä edellisiä lajeja
rehevimmillä järvillä, ja sen elinympäristöä luonnehtivat usein laajat järviruoko- (Phragmites
australis) ja järvikortekasvustot (Equisetum fluviatile). Sekä lumme- että täplälampikorentoa
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tavataan joskus runsaana vesistöissä, joissa järviruokokasvustojen seassa on pieniä,
runsaskasvustoisia allikoita, suojaisia poukamia ja laajempia kelluslehtisten kasvien hallitsemia
alueita.
Muiden
luontodirektiivin
sudenkorentolajien
suhteen
selvitysalue
on
joko
levinneisyysalueen ulkopuolella tai ympäristöltään sopimaton.
Rahoitettujen sudenkorentojen esiintymistä kartoitettiin selvitysalueelta kahdella maastokäynnillä
18.6. ja 20.6.2018. Kartoitusajankohta valittiin lampikorentojen Etelä-Suomessa vallinneen
esiintymisajankohdan perusteella. Sää oli kartoituskerroilla sudenkorentojen havainnoinnin
kannalta suotuisa, eli aurinkoinen ja heikkotuulinen. Maastokäynneillä sudenkorentoja havainnoitiin
selvitysalueen rannoilta käsin kiikaroimalla, eikä niitä pyydystetty haavilla. Varsinkin sukukypsät
lampikorentokoiraat on helppo määrittää kaukaakin niiden näkyvän värityksen ja käyttäytymisen
perusteella, jolloin korentoja ei tarvitse pyydystää. Maastokäyntien yhteydessä tarkkailtiin
korentoja myös ympäröivillä avoimilla ranta-alueilla, sillä varsinkin naaraat ja nuoret
sudenkorennot liikkuvat usein hieman kauempana vedestä.

7.3

Tulokset
Selvitysalueelta ei todettu rauhoitettuja, luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja
sudenkorentolajeja. Varaslammen lajisto oli tyypillistä rehevän (rehevöityneen) järven lajistoa,
mm. sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum), keihästytönkorento (C. hastulatum), vaskikorento
(Cordulia aenea) ja ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata).
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8.

MAISEMALLISET JA KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT

8.1

Menetelmät
Suunnittelualueen maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja selvitettiin luontoselvityksiin
liittyvien maastokäyntien yhteydessä ja paikkatietotarkasteluilla. Paikkatietoanalyyseissä
lähtöaineistona käytettiin Museoviraston ylläpitämiä kulttuuriympäristöön liittyviä avoimia
paikkatietoaineistoja sekä kunnan ajantasa-asema- ja yleiskaavakarttoja.

8.2

Tulokset
Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Varaslammen suunnittelualue kuuluu itäiseen JärviSuomeen ja tarkemmin Pohjois-Karjalan järviseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Järviseudun
läntisen puolen maastonmuotoja hallitsevat alavat, pienpiirteissään vaihtelevat järvi- ja
jokimaisemat. Suunnittelualueen pohjois- ja länsipuolella, puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsee
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY), noin
400 metrin etäisyydellä suojeltuja rakennuksia ja noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tunnettuja
kiinteitä muinaisjäännöksiä (Kuva 8-1). Pielisjoen rannan mukainen Joensuun rantapuistovyöhyke
muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen vyöhykkeen, jossa julkisten
rakennusten sijoittelu perustuu empirekaavaan (Museovirasto).
Pohjoispuolella suunnittelualuetta reunustavat Varaslammen vesistö ja metsikkö ja eteläpuolta
puutalovaltainen pientaloalue. Lampeen päin loivassa rinteessä sijaitsevalla asuinalueella
näkymästä erottautuu tonttien väliin jäävät nurmikko- tai hiekkapintaiset kujat. Pientaloalueen
pohjoispuolella näkymä muuttuu rantalehdon ja rantapensaikon reunustamaksi rehevöityneeksi
lampimaisemaksi.
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Kuva 8-1 Arvokkaat kulttuuriympäristöt suunnittelualueen ympäristössä

Asemakaavassa (1983) ja Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 suunnittelualueelle ei ole osoitettu
kulttuuriympäristön tai maiseman suojeluun liittyviä merkintöjä tai määräyksiä.
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9.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Suunnittelualueen kasvillisuus muodostuu lehtipuustoisista lehdoista sekä koivu- ja pajuluhdista.
Etenkin lehdot ovat luonnontilaltaan heikentyneitä, aluskasvillisuudeltaan joko kulttuurivaikutteisia
tai köyhiä ja/tai puustoltaan suhteellisen nuoria. Luhdat ovat luonnontilaisen kaltaisia,
kasvistollisesti rikkaita ja tulvavesien vaikutuksesta niille on kehittynyt runsaasti lahopuustoa.
Kehityshistorialtaan ja puustoltaan luhdat ovat kuitenkin vielä kohtuullisen nuoria. Luhta-alueista
edustavin on Varaslammen pohjoispuolinen koivuluhta. Koivuluhdat on luokiteltu Etelä-Suomessa
vaarantuneeksi (VU) ja valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi. Varaslammen
lounaisrannalla sijaitsevan luhdan katsotaan täyttävän myös metsälain 10 §:n tarkoittaman
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän suoelinympäristön kriteerit.
Varaslammen
rannoilla
sijaitsee
viitasammakon
lisääntymisja
levähdyspaikkoja.
Suunnittelualueelta löydettiin vähäinen määrä liito-oravan jätöksiä, mutta liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikka sijaitsee suunnittelualueen koillispuolella. Luontodirektiivin liitteessä IV(a)
mainittujen viitasammakon ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.
Suunnittelualueella saalistelee säännöllisesti lepakoita, mutta lepakoiden laji- ja yksilömäärä on
pieni. Havaintojen perusteella suunnittelualueella ei sijaitse lepakoiden tärkeää ruokailualuetta tai
siirtymäreittiä (eli II-luokan lepakkoaluetta), joka olisi tarpeen huomioida maankäytön
suunnittelussa.
Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä maisemallisia tai
kulttuurihistoriallisia arvoja. Pientaloalue on tyypillistä, iältään vaihtelevaa ja puutalovaltaista
rakennuskantaa, jolle tälle alueelle omaleimaisen piirteen antaa tonttien väliin jäävät palokujina
tunnetut nurmikko- ja hiekkapohjaiset kujat.
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