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1

JOHDANTO

Tämä luontoselvitys on laadittu Joensuun kaupungin tilauksesta Joensuun keskustan osayleiskaavatyön tueksi. Pääosa osayleiskaava-alueesta on tiiviisti rakennettua ruutukaava-aluetta, missä
ei ole jäljellä luonnontilaisia elinympäristöjä. Tästä johtuen luontoselvityksen tarkastelualue rajattiin koskemaan osayleiskaava-alueen vähiten käsiteltyjä osia eli Ilosaarta ja Hasanniemeä.
Osayleiskaava-alue ja luontoselvityksen tarkastelualueet on esitetty kuvassa 1-1.
Nykyisellään kartoitusalueet toimivat suosittuina lähivirkistysalueina. Hasannimen länsireunassa
sijaitsee asuinrakennuksia. Lisäksi kartoitusalueella on useita muita rakennuksia ja toimintaalueita kuten ravintoloita, uimarantoja, satama, koirapuisto ja kesäteatteri.
Luontoselvityksen tavoitteena on antaa riittävä kokonaiskuva alueen luonnonympäristöstä sekä
selvittää ne luonnon ominaispiirteet ja arvokkaat luontokohteet, jotka osayleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon. Tavoitteena on myös edistää ekologisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §)
sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä (MRL 5 §). Kartoitusalueella esiintyvää kasvillisuutta, linnustoa ja harvinaista lajistoa selvitettiin keväällä ja kesällä 2012
tehtyjen maastokäyntien sekä olemassa olevan tiedon perusteella. Selvityksen maastotöistä ja
raportoinnista vastasivat fil. yo (luonnontieteet) Katariina Urho ja FM biologi Matti Häkkilä Ramboll Finland Oy:sta.

Kuva 1-1. Osayleiskaava-alueen rajaus ja luontoselvityksen kartoitusalue.
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MENETELMÄT

Selvityksen taustaksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta tiedusteltiin aikaisempia havaintoja alueella mahdollisesti esiintyvistä uhanalaisista lajeista. Lisäksi tarkistettiin Itä-Suomen yliopiston
biologian laitoksen tiedot alueen kasvillisuudesta.
Selvitysalueen kasvillisuutta kartoitettiin Ilosaareen 10.7.2012 ja Hasanniemeen 12.7.2012 tehdyin maastokäynnein (fil. yo Katariina Urho). Hasanniemen länsireunan yksityiset pihapiirit jätettiin kartoituksen ulkopuolelle. Myöskään vesikasvillisuutta ei inventoitu kattavasti, mutta havainnoitiin yleispiirteisesti rannalta käsin. Eläimistön osalta tarkastelu kohdennettiin kartoitusalueen
pesimälinnuston ja alueella mahdollisesti esiintyvien luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien selvittämiseen.
Linnustoselvityksen pääpaino oli maastokartoituksessa, joka suoritettiin 7.6.2012 (FM biologi
Matti Häkkilä), mutta myös olemassa oleviin havaintoaineistoihin (Lindblom 2010) tutustuttiin.
Alueen lintulajisto selvitettiin kartoituslaskentaa soveltaen. Maastokäynnin aikana alueella kuljettiin jatkuvasti havainnoiden siten, ettei mikään kartoitettavana olleen alueen kohta jäänyt yli 50
metrin päähän havainnoijasta. Pääpaino oli pesimälajiston selvittämisessä, eikä esimerkiksi yleisten lajien reviirien lukumäärään kiinnitetty huomiota. Niin ikään vesilinnusto ja viereisellä joella
saalistelleet lokit ja tiirat sekä joen vastarannalla havaitut linnut jätettiin tämän selvityksen ulkopuolelle.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liito-oravan ja viitasammakon esiintymistä selvitettiin
10.5.2012 tehdyllä maastokäynnillä (fil.yo Katariina Urho). Päivällä etsittiin liito-oravan papanoita
lajin ruokailu- ja suojapuiksi soveltuvien haapojen, koivujen, leppien ja kuusten tyviltä. Viitasammakon esiintymistä havainnoitiin iltahämärissä kuuntelemalla sammakoiden soidinääntelyä
rantavyöhykkeen potentiaalisimmilla paikoilla. Koska viitasammakkoja ei ensimmäisellä kerralla
havaittu, tehtiin alueelle tarkistuskäynti vielä viikkoa myöhemmin. Näin pyrittiin varmistamaan,
ettei havaintojen puute johdu epäonnistuneesta ajoituksesta. Lepakoiden esiintymistä ei kartoitettu tämän selvityksen yhteydessä, sillä alueelta on tekeillä erillinen lepakkoselvitys (TOIMIympäristöalan asiantuntijaosuuskunta).
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KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

Valtaosa selvitysalueesta on nurmelle istutettua puistoa tai puistomaisesti hoidettua virkistysaluetta, mistä luontainen pensaskerros on poistettu ja kenttäkerroksen kasvillisuutta siistitty koneellisesti niittämällä. Puistojen lehtipuusto on kohtuullisen nuorta joitakin viljeltyjä pajuyksilöitä lukuun ottamatta. Kevyemmin hoidettua kasvillisuutta tavataan pieninä metsiköinä sekä Hasanniemen itä- että länsipuoliskossa, kapeina kaistaleina rantojen läheisyydessä, Ilosaaren pohjoisosan jyrkillä luiskilla ja Kaluvirran ympäristössä. Kaikilla ranta-alueilla puustoa, ja useimmiten
myös pensastoa on harvennettu. Puistomaisesti hoidetuilla ranta-alueilla kenttäkerroksen kasvillisuus on usein niitetty lähes vesirajaan saakka. Suhteellisen luonnontilaista metsää tavataan Hasanniemen luoteisosassa kesäteatterin ympäristössä.
Liitteiden 1 ja 2 kartoilla on esitetty selvitysalueen karkea jako luonnontilaisuudeltaan ja hoitoasteeltaan eri luokkiin. Kartat ovat luonteeltaan kaavamaisia eikä niissä ole huomioitu pienimpiä
kuvioita eikä esimerkiksi vesikasvillisuusvyöhykkeen leveyden vaihtelua.
Ilosaaren kasvillisuutta on kuvattu tarkemmin osa-alueittain kappaleessa 3.2. Hasanniemen kartoitusalueen kasvillisuuskuviot on esitetty kuvassa 3-1 ja kuvailtu kappaleessa 3.1. Selvitysalueella havaittuja kasvilajeja on listattu liitteeseen 3. Lajilistassa ei ole huomioitu istutettuja koristepensaita, -puita eikä perennoja, mutta alueella viljelykarkulaisena esiintyvät kasvit on pyritty
sisällyttämään listaan. Heinien ja sarojen tunnistamisen kannalta kartoitusajankohta oli hieman
varhainen, joten niiden osalta lista on puutteellinen. Vesikasveista lista sisältää vain etäältä rannalta käsin havaittavat ja tunnistettavat ilmaversoiset sekä kelluslehtiset lajit.
3.1

Hasanniemen kasvillisuuskuviot

Kuva 3-1. Hasanniemen kasvillisuuskuviot.
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Kuvio1 (kuviot 1a-1f):

Kuvio 2:

Puistomaisena hoidettua alue puustoinen tai avoin alue, jonka aluskasvillisuus muodostuu leikatusta nurmesta ja istutetuista pensaista.

1a:

Avoin nurmialue

1b:

Rantakaistassa vanhojen hopeapajujen rivistö ja leikattu nurmi. Lisäksi istutettu uusia hopepajun ja pihdan taimia. Myös yksittäisiä
koivuja.

1c:

Lehtipuustoinen nurmialue, jonka pensaskerrokseen on istutettu
pähkinäpensaita. Myös muita pensaita uusissa istutusryhmissä.

1d:

Rauduskoivua kasvava hoidettu nurmialue.

1e:

Mäntyä kasvava maaston kohouma ja leikattu nurmi. Nuoria köynnös- ja pensasryhmäistutuksia. Monirunkoisten ja mutkaoksaisten
mäntyjen ryhmä maisemallisesti huomiota herättävä.

1f:

Avoin nurmialue, rauduskoivua kasvavia joutomaalaikkuja ja kulkuväyliä

Nuorehko rauduskoivikko, jonka pensaskerroksessa kasvaa harvakseltaan pihlajaa
sekä vähäisempänä tuomen ja pajujen vesoja sekä vaahteran taimia. Kuvion eteläosassa on muutamia puumaisia monirunkoisia raitoja sekä vanhoja hopeapajuja
ja salavia. Yksipuolisen kenttäkerroksen valtalajeja ovat koiranheinä, nurmilauha,
rönsyleinikki, nokkonen ja maitohorsma. Myös koiranputki, vadelma, peltokorte,
ranta-alpi, voikukka ja keltanot ovat paikoin runsaita. Aukkoisessa pohjakerroksessa yleisimpänä lajina esiintyy myyränsammalta.

Kuva 3-2. Kuvion 2 kasvillisuutta.

Kuvio 3:

Rantapuusto ja pensasto on harvennettu. Itäpuolella kenttäkerroksen kasvillisuuden on annettu kasvaa vapaasti, länsipuolella kasvillisuutta on siistitty koneellisesti
niittämällä. Itäpuolella puusto muodostuu pääasiassa koivusta, länsipuolella on
harmaaleppää, puumaisia pajuja ja tuomea. Kenttäkerroksen kasvillisuutta hallitsevat rantatörmällä putket, kastikat, koiranheinä, vadelma, nokkonen, rönsyleinikki, siperiansinivalvatti, jättipalsami, seittitakiainen, kierto ja maitohorsma. Vesikasvillisuus on niukkaa muodostuen lähinnä kapeasta ja katkonaisesta suursaravyöhykkeestä sekä ojasorsimosta.
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Kuvio 4:

Koirapuisto. Puistomaisen kuvion aluskasvillisuus on hoidettu koneellisesti niittämällä. Aluskasvillisuus kuvion 15 kaltaista. Maasto paikoin voimakkaasti kulunut.
Valtapuina harmaaleppä ja rauduskoivu, eteläosissa puistopajut.

Kuvio 5:

Puistomaisena hoidettu harvapuustoinen nurmialue. Pääpuulajeina viljellyt pajut ja
harmaaleppä. Myös uusia, taimella olevia, puu- ja pensasistutuksia.

Kuvio 6:

Rakennettua aluetta, hiekka- ja nurmikenttää sekä välissä joutomaata. Yhtenäisimmät laikut joutomaata sijaitsevat kuvion koillis- ja luoteisosissa, missä puusto
ja pensasto muodostuvat harmaalepästä, tuomesta, koivuista ja pajuista. Paikoin
edellä mainitut lajit esiintyvät tiheinä nuorina vesaikkoina. Kenttäkerroksen kasvillisuutta hallitsevat koillisessa maitohorsma, pujo, virnat, niittynätkelmä, putket,
apilat, vadelma, nokkonen, pelto-ohdake, seittitakiainen, leskenlehti, pietaryrtti ja
kookkaat heinät kuten juolavehnä, koiranheinä ja kastikat. Hiekkakentän reunamien huomionarvoisia kasvilajeja ovat ketohanhikki ja tannervihvilä.

Kuvio 7:

Piha-alueet

Kuvio 8:

Avoin nurmialue. Metsän reunassa pienialaisena niittymäistä kasvillisuutta.

Kuvio 9:

Lehtomaisen kankaan (OMT) varttunut sekametsä, jonka puuston muodostavat
mänty ja koivu sekä yksittäiset nuoret vaahterat. Pensaskerroksessa on runsaasti
pihlajaa, yleisesti vaahteran taimia ja tuomen vesoja, harvakseltaan punaherukkaa
ja vadelmaa sekä yksittäisiä versoja näsiää ja koiranheittä. Kenttäkerroksessa vallitsevia ovat ahomansikka, lillukka, oravanmarja ja kielo. Lisäksi yleisenä tavataan
metsäkastikkaa, mustikkaa, tädykkeitä, paimenmataraa, keltanoita, metsäimarretta, nurmilauhaa ja kevätpiippoa. Pohjakerros on monin paikoin aukkoinen. Valtalajina esiintyvän metsäliekosammalen lisäksi tavataan seinä-, kerros- ja suikerosammalia. Kuviolla on useita monirunkoisia, mutkaoksaisia ja järeitä mäntyjä,
jotka ovat maisemallisestikin huomionarvoisia. Pystyyn kuolevissa puissa ja keloissa on tikan koloja ja syönnösjälkiä.

Kuva 3-3. Lehtomaista kangasmetsää kuviolla 9.
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Tuoreen kankaan (MT) varttunut männikkö. Valoisan metsikön kenttäkerroksessa
esiintyy mustikan ohella paikoin runsaasti metsäkastikkaa. Pensaskerroksessa pihlajaa.

Kuva 3-4. Tuoreen kankaan männikköä kuviolla 10.

Kuvio 11:

Lehtipuulehtoa, jonka kasvupaikkatyyppi vaihtelee tuoreesta kosteaan (hiirenporras-käenkaali tyyppi, AthOT). Lounaisosassa kenttäkerroksen valtalajeja ovat
ahomansikka, tädykkeet, rönsyleinikki, lillukka ja kielo. Vähälukuisempana tavataan sudenmarjaa, lehtohorsmaa ja lehtokortetta. Sanikkaiset ovat peittäviä vain
laikuittain. Kuvion kosteammissa itä- ja pohjoisosissa kenttäkerroksen kasvillisuutta luonnehtivat peittävinä esiintyvien sanikkaisten ohella ojakellukka, vadelma,
nokkonen, oravanmarja, nurmilauha, orvokit, metsäkorte ja sudenmarja. Hyvin
aukkoisen pohjakerroksen lajistoon kuuluu lehtohaivensammal, myyränsammal,
palmusammal, metsälehväsammalia ja suikerosammalia. Kuvion pohjoisosissa
puusto muodostuu puumaisesta tuomesta sekä terva- ja harmaalepästä. Kuvion
eteläosa on koivuvaltainen. Rehevässä pensaskerroksessa esiintyy edellä mainittujen puulajien vesoja (runsaimpana tuomea) sekä punaherukkaa, vadelmaa, pihlajaa, terttuseljaa, vaahteran taimia ja vähäisenä koiranheittä.
Kuviolla huomionarvoista on vanhojen koivujen, pökkelöiden ja lahojen maapuiden
esiintyminen. Osa kaatuneista puista on kuitenkin korjattu pois, ja alueella on jälkiä kevyistä hakkuista.
Lehtoalueen kasvillisuus on osin kulttuurivaikutteista. Kuviolla sijaitsee pari avoimena säilynyttä laikkua, jotka ovat mahdollisesti entisiä piha-alueita. Tähän viittaa
viljelykarkulaisten kuten pihasyreenin, tuoksuvatukan ja tarhaukonhatun esiintyminen.
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Kuva 3-5. Tuomea ja leppiä kasvavaa lehtoa kuviolla 11.

Kuvio 12:

Puistomaisena hoidettua lehtomaata. Puustossa pihlajaa, harmaaleppää, rauduskoivua, tervaleppää, tuomea ja haapaa. Aluskasvillisuus siistitty koneellisesti niittämällä. Runsaslukuisimpia lajeja ovat puna-ailakki, koiranheinä, koiranputki, karhunputki, rönsyleinikki, ojakellukka, mesiangervo ja maahumala.

Kuva 3-6. Lehdon pohjoisosa (kuvio 12) on puistomaisesti hoidettua.
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Kuvio 13:

Rantapuustossa on harmaa- ja tervaleppää sekä koivuja. Puuston harvennushakkuiden seurauksena pensaskerrokseen on noussut runsaasti nuorta leppävesaikkoa. Pensaskerroksessa kasvaa myös pihlajaa, vadelmaa ja pajuja. Heinävaltaisessa (nurmilauha, koiranheinä, nurmirölli) kenttäkerroksessa esiintyy kohtuullisen
yleisenä vadelmaa, kangasmaitikkaa, metsäimarretta, rönsyleinikkiä, siperiansinivalvattia, mustikkaa, ahomansikkaa, karhunputkea, ranta-alpia ja talvikkeja.
Vesirajassa kasvaa viitakastikkaa, ranta-alpia, luhtavuohennokkaa, terttualpia,
ruokohelpiä, korpikaislaa ja suo-ohdaketta, vedessä suursaroja ja järviruokoa. Kuvion pohjoisosassa kasvillisuus on niitetty vesirajaan asti.

Kuvio 14:

Puistomaisena hoidetun alueen puusto koostuu monesta eri viljellystä ja luonnonvaraisesta puulajista (mm. poppeli, rauduskoivu, harmaaleppä, saarni, vaahtera,
puistolehmus, vuorijalava, sembramänty, pajut). Niittämällä hoidetun aluskasvillisuuden yleisimpiä lajeja ovat vuohenputki, koiranputki, ukonputki, voikukka, rönsyleinikki, maahumala, koiranheinä ja mesiangervo.

Kuva 3-7. Puistomaisesti hoidettua aluetta kuviolla 14..
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Rantapuustossa koivuja, luonnonvaraisia ja viljeltyjä pajuja sekä jokunen leppä.
Pensaikkoa on poistettu ja puustoa harvennettu. Monin paikoin aluskasvillisuus on
niitetty vesirajaan asti. Ranta on enimmäkseen jyrkkää ja vesikasvillisuus vähäistä.
Paikoin kasvaa järviruokoa, suursaroja, ojasorsimoa, kastikoita ja ruokohelpiä.
Kaivetun lahden suulla esiintyy lisäksi ulpukkaa ja vähän pikkulimaskaa.

Kuva 3-8. Hasanniemen luoteisosissa on useita maisemallisesti huomionarvoisia mutkarunkoisia puita.
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Ilosaaren kasvillisuus osa-alueittain

Kuva 3-9. Ilosaaren kasvillisuustarkastelun osa-alueet.

Osa-alue 1: Ilosaaren eteläosa
Ilosaaren eteläosa on puistomaisena hoidettua harvapuustoista nurmialuetta. Puustossa on Karjalantalon ja esiintymislavan välisellä alueella sekä hiekkarannan luoteispuolella haapaa, mäntyä,
pihtoja, pihlajia ja sembramäntyä. Ranta-alueilla ja niemekkeillä rauduskoivu on valtapuulaji. Vesirajassa kasvaa joitakin hieskoivuja ja leppiä, eteläisellä niemekkeellä hopeapajuja.
Parkkipaikkojen ja Karjalantalon ympäristössä on koristepensasistutuksia. Luontainen pensasto
on osa-alueelta raivattu pois. Rantatörmien luonnonvaraista kasvillisuutta on siistitty koneellisesti
niittämällä, usein jopa vesirajaan asti. Yleisimpään lajistoon kuuluu apiloita, virnoja, nurmirölli,
punanata, niittynurmikka, lampaannata, voikukka, ratamo, rohtotädyke, siankärsämö, ahopukinjuuri, niittynätkelmä, ojakärsämö, vadelma ja pietaryrtti. Jyrkästi syvenevien rantojen vesikasvillisuus on varsin niukkaa. Keskimääräistä runsaammin vesikasvillisuutta esiintyy niemekkeiden
suojaamassa lahdukassa ja kaakossa laiturin läheisyydessä. Yhtenäisimpiä kasvustoja muodostavat suursarat, ruokohelpi, viitakastikka, luhtakastikka ja ulpukka. Vähälukuisempaa ranta- ja vesikasvilajistoa edustavat terttualpi, järviruoko, järvikorte, pikkumatara, kurjenjalka, suoputki,
myrkkykeiso, ojasorsimo, vesitatar ja siperiansinivalvatti. Läntisen niemekkeen alueella, ja paikoin myös muualla, maasto on hyvin kulunutta.
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Osa-alue 2: Kaluvirran ympäristö
Kaluvirran ylittävän betonisillan itäpuolella Kaluvirtaa reunustavat jyrkät rantatörmät. Eteläinen
rantatörmä kasvaa tiheää lehtivesaikkoa (vaahtera, tuomi, pihlaja, haapa, lepät), jonka aluskasvillisuus on niukkaa. Vähäisenä pensaskerroksessa tavataan punaherukkaa ja terttuseljaa sekä
viljelykarkulaisena virpiangervoa, vuorijalavaa ja pensaskanukkaa. Kaluvirran pohjoispuolella lehtivesaikkoa sekä puustoa on harvennettu, ja valoisilla paikoilla kenttäkerroksen kasvillisuus on
runsaampaa. Siltakatuun rajautuva maastoltaan tasainen osa on leikattua nurmea. Jyrkkien luiskien kasvillisuus on saanut kasvaa vapaasti ja koostuu pitkälti tuoreille niityille sekä joutomaille
ominaisesta kulttuurinseuralaislajistosta. Yleisiä ovat mm. koiranheinä, maitohorsma, rönsyleinikki, pelto-ohdake, juolavehnä, nurmilauha, vuohenputki, koiranputki, ukonputki, maahumala,
päivänkakkara, niittynätkelmä, virnat, ranta-alpi, kastikat, pietaryrtti, vadelma, nurmirölli, ojakellukka, keltanot, kultapiisku ja paimenmatara. Vähälukuisemmista lajeista huomionarvoisimpia
ovat syyläjuuri, pölkkyruoho ja peurankello. Harvan puuston muodostavat lepät, koivut ja pihlaja.
Kaluvirran ylittävän betonisillan länsipuolella Kaluvirran ympäristö on pääosin leikattua nurmialuetta, jolle on istutettu vaahteraa. Vesirajassa kasvaa joitakin harmaa- ja tervaleppiä sekä koivuja. Pensasto on poistettu, joskin uutta nuorta vesaa on noussut vähän. Kaluvirran matalien rantatörmien luontaista kasvillisuutta on siistitty koneellisesti niittämällä ja vapaasti kasvaneen kasvillisuuden pinta-ala on pienempi kuin itäpuolella. Leikkaamaton kasvillisuus on samankaltaista kuin
betonisillan itäpuolella, mutta lisäksi esiintyy vähän varpuja ja muuta metsälajistoa.
Vesikasvillisuus Kaluvirrassa on ilmaversoisten ja kelluslehtisten osalta niukkaa. Vähäisenä esiintyy suursaroja, ulpukkaa, ojasorsimoa, ruokohelpiä ja jouhivihvilää.

Kuva 3-10. Kaluvirran ympäristöä betonisillan länsipuolella.
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Osa-alue 3: Siltakadun pohjoispuolinen alue
Pielisjoen linnan parkkialueena toimivaa hiekkakenttää reunustaa kapea nurmialue ja pensasistutukset (Osa-alue 3a). Rantaan jyrkästi viettävillä rinteillä esiintyy luonnonvaraista kasvillisuutta
(Osa-alue 3b). Aluetta on hoidettu vanhimpia puita kaatamalla ja osin myös pensaikkoa raivaamalla. Maasto on paikoin voimakkaasti kulunutta.
Pohjoisrinne on puumaista tuomea kasvavaa lehtomaata. Tuomen seassa tavataan harmaaleppää
ja rehevässä pensaskerroksessa punaherukkaa, terttuseljaa, pihlajaa, vaahteran taimia sekä
harmaalepän ja tuomen vesoja. Kenttäkerroksen kasvillisuus on pimeydestä johtuen niukkaa, lähinnä rönsyleinikin muodostamaa. Avoimemmilla laikuilla kasvaa myös vadelmaa, nokkosta, maitohorsmaa, peltokortetta, koiranputkea ja koiranheinää.
Itä- ja länsirinteillä puusto on koivuvaltainen. Sekapuina tavataan muutamia tuomia, raitoja ja
yksittäinen nuori vaahtera. Pensaskerroksessa esiintyy edellä mainittujen lajien taimia, punaherukkaa, vadelmaa, pihlajaa sekä yksittäisiä versoja koiranheittä. Kenttäkerroksen runsaslukuisimpia lajeja ovat ahomansikka, lillukka, tädykkeet, kangasmaitikka, metsäkastikka, metsälauha,
oravanmarja, mustikka, sarjakeltano ja ranta-alpi. Lännessä sillan juurella kasvaa peittävänä
vuohenputki. Idässä sillan kupeessa kenttäkerroksen kasvillisuutta luonnehtivat tiheät kielo- ja
kangasmaitikkakasvustot. Kulkureittien reunamat ja muut avoimet laikut ovat heinävaltaisia ja
niillä esiintyy myös niittylajistoa.
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4.

LINNUSTO

4.1

Selvitysalue lintujen elinympäristönä

Suuri osa Hasanniemen-Ilosaaren alueesta on ihmistoiminnan voimakkaasti muokkaamaa, ja alueelle sijoittuu niin puistoa, varastoaluetta ja asutusta kuin koirapuistoa ja kesäteatterikin. Myös
kartoitetun alueen rantavyöhyke on pääosin ihmisen muokkaamaa, eikä luonnontilaista rantapensaikkoa juurikaan löydy. Ainoastaan pienehkö, mutta rehevä lehtolaikku kesäteatterin lähettyvillä on suhteellisen luonnontilainen, joskin polkuverkosto on tiheä. Ympäristön monipuolisuus
elättää monipuolista lintulajistoa. Jalkakäytävät, tiet ja kävelytiet halkovat kuitenkin Hasanniemen aluetta, joten ihmisen vaikutus näkyy myös linnustossa.

Kuva 4-1. Puistoa Hasanniemen kartoitusalueella.

4.2

Selvitysalueen pesimälinnusto

Selvityksen maastokäynnin aikana havaittiin kaikkiaan 33 lintulajia (Liite 4), joista valtaosa on
tyypillisiä kulttuuriympäristön lajeja. Uhanalaisia tai muuten suojelullisesti mielenkiintoisia lajeja
ei selvityksen maastokäynnin aikana havaittu. Alueella kuitenkin pesii ilmeisesti pikkutikka.
Ilosaaressa pesimälajisto on melko niukkaa, ja koostuu yleisistä ja tavallisista kulttuuriympäristön lajeista.
Kesäteatterin lehto on alueen monipuolisin lintukohde. Lahopuuta on paljon, ja ainakin käpytikka
pesii paikalla, ilmeisesti myös pikkutikka. Lindblomin (2010) mukaan alueella on tavattu myös
uhanalainen valkoselkätikka ja harmaapäätikka, mutta niiden pesintää ei ole todettu, vaikka sinänsä alue soveltuisi tikkojen elinympäristöksi pienialaisuudestaan huolimatta. Lehdon pesimälajistoon kuuluu tavallisten rastaiden, punarinnan ja lehtokertun lisäksi ainakin mustapääkerttu.
Lindblom (2010) kertoo alueella tavatun säännöllisesti myös mm. kultarintoja.
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Hasanniemen kartoitusalueella on melko runsaasti pönttöjä, joten myös kolopesijöitä on runsaasti. Koivuniemen puistoalueen koirapuiston puissa viihtyvät kottaraiset (2-3 paria) pesivät tosin
luonnonkoloissa. Leppälintu pesii puistoalueen pöntöissä, joissa pesii myös tali- ja sinitiaisia sekä
kirjosieppoja. Pikkuvarpunen on vakituinen pesijä, mutta varpuset ovat keskittyneet venesataman ympäristöön, ihmisasutuksen tuntumaan. Hasanniemessä havaitut tervapääsky ja naakka
pesivät ilmeisesti lähistöllä ja käyttävät Hasanniemeä vain ruokailualueenaan.
Hasanniemen harvoilla pensaikkoalueilla pesivät ainakin viitakerttunen ja punavarpunen. Varsinaisten yölaulajien kartoitukseen nyt tehty maastokäynti ei ajankohtansa puolesta täysin sovellu,
mutta Lindblomin (2010) mukaan alue on menettänyt houkuttelevuuttaan vuonna 2009 tehtyjen
raivausten jälkeen, eikä yölaulajalajisto ole enää yhtä rikas kuin aiemmin.
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UHANALAISET JA LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN
IV(A) LAJIT

Tämän selvityksen maastokäyntien yhteydessä ei tehty havaintoja uhanalaisluokitelluista tai
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tietojen mukaan (Suomen
ympäristökeskuksen Eliölajit –tietojärjestelmä, rekisteripoiminta 28.5.2012 Mika Pirinen) sekä
Ilosaaren että Hasanniemen ranta-alueilla esiintyy erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltua juurtokaislaa ja Ilosaaren ympäristön koskissa silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu virtalude. Ilosaaren
ympäristön kosket tunnetaan myös luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitun saukon elinympäristönä. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.
Liito-orava
Liito-orava on luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji, joka on luokiteltu valtakunnallisesti
vaarantuneeksi (VU). Selvitysalue soveltuu huonosti liito-oravan elinympäristöksi, eikä alueelta
löydetty liito-oravan jätöksiä. Alueella esiintyy runsaasti liito-oravien ruokailupuinaan käyttämiä
lehtipuulajeja, mutta suojapuiksi soveltuvia kuusia on vain yksittäisiä. Suojapuuston puutteen ja
puistomaisten alueiden tasaisen puustorakenteen vuoksi ympäristö ei ole otollinen liito-oravan
esiintymiselle. Liito-oravat käyttävät toisinaan kesäteatterin läheisyydessä sijaitsevan lehtipuulehdon kaltaisia ympäristöjä ruokailualueinaan, mikäli lähiympäristössä sijaitsee suojaa tarjoavaa
varttunutta kuusikkoa. Hasanniemen läheisyydessä sopivaa suojapuustoa ei kuitenkaan esiinny.
Viitasammakko
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji, jonka kanta on arvioitu Suomessa säilyväksi (LC). Selvitysalueella ei tehty havaintoja viitasammakon esiintymisestä. Linnunlahden alueella kuultiin ensimmäisellä havainnointikerralla (10.5.2012) yhden rupikonnan soidinääntelyä.
Juurtokaisla
Juurtokaisla on erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu laji, jota esiintyy Suomessa ainoastaan Pyhäselällä ja Pielisjokivarressa, sekä Kymijoen ja sen sivuhaarojen alueella Kymenlaaksossa. Juurtokaisla kasvaa matalilla, usein hiekkaisilla tai hiesuisilla rannoilla suosien tulvavyöhykkeen yläosan liejukkopintoja. Heikkona kilpailijana juurtokaisla tarvitsee menestyäkseen aukean ja valoisan paikan, missä lajien välinen kilpailu on vähäistä. Lajille on ominaista maanpäällisten kasvustojen sijainnin huomattava vaihtelu lyhyelläkin aikavälillä.
Osayleiskaava-alueella tehdyt havainnot juurtokaislasta ovat muutamia kymmeniä vuosia vanhoja, eikä kasvustoja ole havaittu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen viimeisimmissä kartoituksissa.
Tämän luontoselvityksen yhteydessä tehdyt maastokäynnit olivat liian varhaisia juurtokaislaesiintymien havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi, eikä mahdollisten kasvustojen nykytilanteesta saatu
tietoa. Kartoitusalueella havaittiin muutamia steriilejä korpikaisla- tai juurtokaislakasvustoja, joita ei kyetty määrittämään tarkemmin. Lisäksi tavattiin kukinnoista varmuudella korpikaislaksi
tunnistettuja kasvustoja. Selvitysalueen rannat ovat enimmäkseen jyrkästi syveneviä ja rantatörmät selvärajaisia. Linnunlahden alueella ja Hasanniemen lounaisreunassa rannat ovat yleisesti
loivempia. Lisäksi yksittäisiä loivempia kohtia löytyy muualtakin. Loivat rannat ovat keskimäärin
muita rantoja kasvittuneempia, mutta avoimempia paikkoja, joilla juurtokaislan esiintyminen on
mahdollista, tavataan myös.
Juurtokaislan elinvaatimukset huomioon ottaen pitkäikäisellä siemenpankilla on suuri merkitys lajin leviämiselle ja kannan säilymiselle. Näin ollen juurtokaislan esiintyminen tulee ottaa huomioon, mikäli rantavyöhykkeeseen kohdistuu muutoksia. Juurtokaislan esiintyminen ei välttämättä
estä ranta-alueen muutostoimia, sillä laji saattaa joskus jopa hyötyä maanmuokkauksesta on
rantakasvustojen käsittelystä.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Valtaosa selvitysalueesta on rakennettua tai puistomaisesti hoidettua aluetta. Alueet, joilla esiintyy luontaista kasvillisuutta, on usein siistitty pensaskerrosta raivaamalla ja aluskasvillisuutta koneellisesti niittämällä. Myös ranta-alueet ovat pääsääntöisesti varsin voimakkaasti käsiteltyjä.
Kevyemmin hoidettuja ovat Hasanniemen luoteisosa sekä Ilosaaren pohjoisosan jyrkät luiskat.
Selvitysalueella ei esiinny luonnontilaisia erityisen harvinaisia luontotyyppejä eikä uhanalaista lajistoa, lukuun ottamatta juurtokaislaa. Kevyin metsätaloudellisin toimin hoidettujen alueiden arvoa kuitenkin nostaa luonnontilaisten alueiden vähäisyys/puuttuminen kaupungin ydinkeskustan
läheisyydessä. Vähäisenä esiintyessään luonnontilaisen kaltaiset metsäalueet puolustavat paikkaansa lähivirkistysalueina myös kaupunkialueella puistojen ohella. Luonnontilaisen kaltaisina
hoidetut metsiköt ovat tärkeitä myös kaupunkinisäkkäille (kuten metsäjäniksille, siileille, ketuille,
supikoirille ja rusakoille) muun muassa raivaamattoman aluskasvillisuuden ja pensaikkojen tarjoamien piilopaikkojen takia. Maastokäyntien yhteydessä tehdyt nisäkäshavainnot keskittyvätkin
Hasanniemen luoteisosiin.
Hasanniemen selvitysalueella pesivä lintulajisto, ehkä kesäteatterin lehtoa lukuun ottamatta, kuvastaa alueen maankäytön aktiivisuutta, eikä siten sisällä harvinaisia, uhanalaisia tai muuten
suojelullisesti mielenkiintoisia lajeja. Muutonaikaisena levähdysalueena ja talvisena ruokailualueena Hasanniemen alueella saattaa olla merkitystä etenkin hyönteissyöjälinnuille.
Hasanniemen ja Ilosaaren luonnoltaan huomionarvoisimpia alueita ovat kesäteatterin ympäristön
lehtipuustoinen lehto rehevine pensaskerroksineen sekä koivua ja mäntyä kasvava lehtomainen
kangas. Niiden alueella kasvaa useita vanhempia kookkaita koivuja ja mäntyjä, joilla on mutkaisine runkoineen myös maisemallista merkitystä. Etenkin lehdossa lahopuuta on paikoin runsaastikin ja pensaskerros rehevää. Lahopuuston esiintyminen tuo lisää elinympäristöjä ja ravintoa useille hyönteislajeille ja edelleen linnuille.
Erittäin uhanalaisen (EN) juurtokaislan esiintyminen suunnittelualueella tulisi ottaa huomioon
rantavyöhykkeeseen mahdollisesti kohdistuvien maanmuokkausten, sekä muiden muutosten ja
kasvillisuuden hoitotoimien yhteydessä. Kaavassa ei ole osoitettu sellaisia aluevarauksia, joiden
toteuttaminen heikentäisi silmälläpidettäväksi (NT) luokitellun virtaluteen tai luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitun saukon elinolosuhteita.

Lahdessa 6. päivänä elokuuta 2012
RAMBOLL FINLAND OY

Tarja Ojala
ryhmäpäällikkö, FM biologi

Katariina Urho
fil. yo (luonnontieteet)
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LIITE 1

Liite 1. Kasvillisuuden luonnontilaisuusluokat Hasanniemen alueella.

1

LIITE 2

Liite 2. Kasvillisuuden luonnontilaisuusluokat Ilosaaren alueella.

1

LIITE 3

1

Liite 3. Selvitysalueella havaittuja kasvilajeja.
Acer platanoides
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aconogonon sp.
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Alchemilla sp.
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus pratensis
Alopecurus geniculatus
Amelanchier spicata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Aquilegia vulgaris
Arabis glabra
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Betula pendula
Betula pubescens
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis purpurea ssp. phragmitoides
Calamagrostis stricta
Calluna vulgaris
Calystegia sepium
Campanula glomerata
Campanula latifolia
Campanula patula
Carex acuta
Carex digitata
Carex nigra
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex rostrata
Carex vesicaria
Cerastium fontanum ssp. vulgare
Cicuta virosa
Cirsium arvense
Cirsium helenioides
Cirsium palustre
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Dactylis glomerata
Daphne mezereum
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris expansa
Eleocharis palustris
Elymus repens
Epilobium adenocaulon
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Euphorbia sp.
Festuca ovina

vaahtera
siankärsämö
ojakärsämö
röyhytattaret
vuohenputki
nurmirölli
poimulehdet
ratamosarpio
tervaleppä
harmaaleppä
nurmipuntarpää
polvipuntarpää
isotuomipihlaja
karhunputki
koiranputki
lehtoakileija
pölkkyruoho
seittitakiainen
pujo
hiirenporras
rauduskoivu
hieskoivu
metsäkastikka
viitakastikka
hietakastikka
korpikastikka
luhtakastikka
kanerva
isokierto
peurankello
ukonkello
harakankello
viiltosara
sormisara
juolasara
jänönsara
kalvassara
pullosara
luhtasara
piennarnurmihärkki
myrkkykeiso
pelto-ohdake
huopaohdake
suo-ohdake
kielo
peltokierto
koiranheinä
näsiä
nurmilauha
metsälauha
metsäalvejuuri
isoalvejuuri
rantaluikka
juolavehnä
amerikanhorsma
maitohorsma
lehtohorsma
peltokorte
järvikorte
lehtokorte
metsäkorte
tyräkit
lampaannata
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Festuca pratensis
Festuca rubra ssp. rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galium album
Galium palustre
Galium trifidum
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Glyseria fluitans
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Hepatica nobilis
Heracleum sp.
Hieracium Prenanthoidea-ryhmä
Hieracium Sylvatica-ryhmä
Hieracium umbellatum
Hieracium Vulgata-ryhmä
Hypericum maculatum
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Juncus compressus
Juncus filiformis
Knautia arvensis
Lactuca sibirica
Lamium album
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Lepidium sp.
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Linnaea borealis
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matricaria matricarioides
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Mentha arvensis
Molinia caerulea
Myosotis arvensis
Myosotis laxa ssp caespitosa
Nuphar lutea
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Persicaria amphibia
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Pilosella Pilosellina-ryhmä
Pilosella Cauligera-ryhmä
Picea abies
Pilosella officinarum
Pimpinella saxifraga

2

nurminata
niittypunanata
mesiangervo
ahomansikka
paimenmatara
rantamatara
pikkumatara
luhtamatara
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
maahumala
ojasorsimo
sarvijäkkärä
metsäimarre
sinivuokko
ukonputket
syyskeltanot
salokeltanot
sarjakeltano
ahokeltanot
särmäkuisma
jättipalsami
kurjenmiekka
tannervihvilä
jouhivihvilä
ruusuruoho
siperiansinivalvatti
valkopeippi
linnunkaali
niittynätkelmä
pikkulimaska
syysmaitiainen
krassit
päivänkakkara
kannusruoho
vanamo
nurmipiippo
kevätpiippo
terttualpi
ranta-alpi
rantakukka
oravanmarja
pihasaunio
kotkansiipi
kangasmaitikka
metsämaitikka
nuokkuhelmikkä
rantaminttu
siniheinä
peltolemmikki
rantalemmikki
ulpukka
nuokkutalvikki
käenkaali
sudenmarja
vesitatar
suoputki
ruokohelpi
timotei
järviruoko
huopakeltanot
hiirenkeltanot
kuusi
huopakeltano
ahopukinjuuri
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Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis-ryhmä
Polemonium caeruleum
Polygonum aviculare
Populus tremula
Potentilla anserina
Potentilla argentea -ryhmä
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Prunella vulgaris
Prunus padus
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus-ryhmä
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Ribes alpinum
Ribes spicatum
Rorippa sylvestris
Rosa sp.
Rosa rugosa
Rubus idaeus
Rubus odoratus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex aquaticus
Rumex longifolius
Sagina procumbens
Salix caprea
Salix pentandra
Salix phylicifolia
Salix sp.
Sambucus racemosa
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Silene dioica
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria longifolia
Stellaria media
Stellaria palustris
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
Thlaspi caerulescens
Tilia x vulgaris
Trientalis europaea
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Ulmus glabra
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus

3

mänty
piharatamo
kylänurmikka
niittynurmikka
lehtosinilatva
pihatatar
haapa
ketohanhikki
hopeahanhikit
rätvänä
kurjenjalka
niittyhumala
tuomi
pikkutalvikki
isotalvikki
tammi
niittyleinikki
kevätleinikit
aholeinikki
rönsyleinikki
taikinanmarja
pohjanpunaherukka
rikkanenätti
ruusut viljelykarkulaisina
kurtturuusu
vadelma
tuoksuvatukka
lillukka
niittysuolaheinä
ahosuolaheinä
vesihierakka
hevonhierakka
rentohaarikko
raita
halava
kiiltopaju
pajut
terttuselja
korpikaisla
syyläjuuri
luhtavuohennokka
puna-ailakki
nurmikohokki
kultapiisku
peltovalvatti
pihlaja
heinätähtimö
metsätähtimö
pihatähtimö
luhtatähtimö
pihasyreeni
pietaryrtti
voikukat
kevtätaskuruoho
puistolehmus
metsätähti
alsikeapila
metsäapila
puna-apila
valkoapila
peltosaunio
leskenlehti
vuorijalava
nokkonen
mustikka

LIITE 3

Vaccinium vitis-idaea
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola canina
Viola epipsila
Viola palustris
Viola riviniana
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puolukka
nurmitädyke
rohtotädyke
koiranheisi
hiirenvirna
aitovirna
aho-orvokki
korpiorvokki
suo-orvokki
metsäorvokki

LIITE 4

Liite 4. Hasanniemen selvitysalueella havaitut lintulajit
käpytikka (Dendrocopos major)
tervapääsky (Apus apus)
räkättirastas (Turdus pilaris)
punakylkirastas (Turdus iliacus)
laulurastas (Turdus philomelos)
mustarastas (Turdus merula)
punarinta (Erithacus rubecula)
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
västäräkki (Motacilla alba)
puukiipijä (Certhia familiaris)
talitiainen (Parus major)
sinitiainen Parus caeruleus)
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
harmaasieppo (Muscicapa striata)
rautiainen (Prunella modularis)
hernekerttu (Sylvia curruca)
pensaskerttu (Sylvia communis)
lehtokerttu (Sylvia borin)
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
ruokokerttunen (Acrocephals schoenobaenus)
pajulintu (Phylloscopus trochilus)
kottarainen (Sturnus vulgaris)
varis (Corvus corone cornix)
harakka (Pica pica)
naakka (Corvus monedula)
varpunen (Passer domesticus)
pikkuvarpunen (Passer montanus)
viherpeippo (Carduelis chloris)
vihervarpunen (Carduelis spinus)
peippo (Fringilla coelebs)
punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
keltasirkku (Emberiza citrinella)
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