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1.

JOHDANTO
Jämsän kaupunki on keväällä 2015 päättänyt laatia kaupungin keskustan ja sen ympäristön taajamaosayleiskaavan. Taajamaosayleiskaavan lisäksi laaditaan hieman laajemmalle alueelle strateginen yleiskaava. Keskustan ja ympäristön taajamaosayleiskaavan tarkoituksena on selvityksien perusteella esittää muun muassa laajennus- ja täydennysrakentamiselle soveltuvat alueet
sekä kehittää Jämsänjoen ja Jämsänpuiston viher- ja virkistysalueita. Lisäksi Jämsänkosken ja
Jämsän välisen alueen jokivarsien rakentamisen edellytyksien selvittäminen on asetettu yhdeksi
taajamaosayleiskaavan tavoitteeksi. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 10.800 hehtaaria
(Kuva 1-1). Taajamaosayleiskaavan laatii Jämsän kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland
Oy.
Kaava-alueelle on tehty luontoselvitys vuonna 2016 (Ramboll Finland Oy 2016). Vuonna 2017
selvitystä täydennettiin liito-orava- ja viitasammakkoselvityksellä. Täydennysselvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut MMM, metsäekologi Heikki Holmén Ramboll Finland Oy:stä.
Tässä raportissa esitetään vuonna 2017 kartoitetut alueet, käytetyt menetelmät ja tulokset.

2.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Selvitysten lähtöaineistona käytettiin vuoden 2016 luontoselvitystä sekä vapaasti saatavilla olevia
ympäristö- ja kartta-aineistoja.
Selvitysten maastokäynti tehtiin 16.5.2017. Liito-oravakohteet tarkistettiin valoisaan aikaan ja
viitasammakkokohteet auringonlaskun, eli kello 22.00 jälkeen. Liito-oravakohteita tarkistettiin
viisi kappaletta ja viitasammakkokohteita kolme (Kuva 1).

Kuva 1. Kevään 2017 luontoselvityksen täydennyskohteet
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2.1

Liito-orava

Liito-oravaselvitys kohdennettiin sellaisille alueille, joihin kaavassa kohdistuu maankäytön muutoksia, ja joiden alueella liito-oravan esiintyminen on mahdollista ilmakuva- ja karttatarkastelun
sekä käytettävissä olevien lähtötietojen perusteella. Potentiaalisiksi kohteiksi määritetään kuusivaltaiset varttuneet metsäkuviot, lehtipuuvaltaiset metsäkuviot sekä jokivarret ja peltojen reunametsät.
Liito-oravan ulosteita etsittiin potentiaalisten pesäpuiden juurilta. Liito-oravan asutut ympäristöt
ovat selvityksen ajankohtana tällä menetelmällä löydettävissä luotettavasti. Sen sijaan lajin ravinnonhankintaan käyttämiltä alueilta ei välttämättä löydetä jälkiä, kun kyseessä on satunnaisesti ravinnonhankintaan tai liikkumiseen käytetty ympäristö. Oleellisinta on kuitenkin havaita lajin
keskeiset elinympäristöt, joita yksilö käyttää pesintään ja ruokailuun. Nämä voidaan selvittää
varsin luotettavasti esitetyllä menetelmällä. Selvitys antaa tiedon selvitysajankohtana olleesta tilanteesta liito-oravan esiintymisen suhteen. Tuloksia ei voida pitää ”pysyvinä”, koska laji voi levittäytyä myöhemmin sille sopiviin ympäristöihin.

2.2

Viitasammakko

Liito-oravaselvityksen tapaan lähtöaineiston perusteella määritettiin lajille soveltuvat elinympäristöt. Lähtöaineistosta suljettiin pois lajille soveltumattomat vesialueet, kuten voimakkaasti virtaavat joet ja purot sekä kallioiset järvenrannat. Maastotyöt kohdennettiin lähtöaineiston perusteella
tunnistettuihin lajille soveltuviin ympäristöihin, joiden lähialueille kaavassa ollaan osoittamassa
uutta maankäyttöä.
Viitasammakon esiintyminen kartoitetaan kuuntelemalla lajin koiraiden kutuääntelyä lajin kutuaikaan huhti-toukokuussa. Vuonna 2017 viitasammakon kutuaika oli keskimääräistä myöhäisempänä ajankohtana. Kudun etenemistä seuratattiin muun muassa luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä Hatikka-havaintopalvelusta, näin voitiin varmistua, että kartoitus tuli tehdyksi
oikeaan aikaan. Lajin esiintyminen on selvitettävissä luotettavasti edellä mainitulla menetelmällä. Soitimen ollessa kiivaimmillaan kutuääntelyä voidaan havaita kaikkina vuorokaudenaikoina,
ääntelyn ollessa kuitenkin voimakkainta auringonlaskun jälkeen. Ääntelevien koiraiden lisäksi kutupaikoilla on naaraita ja todennäköisesti myös ääntelemättömiä nuoria koiraita.

3.

TULOKSET
3.1

Liito-orava

Kalmonniemi
Kalmonniemen alueelta ei maastokäynnin yhteydessä havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Alueelle sijoittuu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä sen länsi sekä itäosaan (Kuva 2).
Soveltuvien elinympäristöjen väliselle alueelle sijoittuu varttunutta koivutaimikkoa. Länsiosaan sijoittuu varttunutta tuoreen kankaan kuusimetsää, jossa lehtipuun osuus melko vähäinen, Tiirintien läheisyyteen sijoittuu muutamia suurikokoisia haapoja. Peltoalueen laitaan sijoittuvan metsäsaarekkeen puusto koostuu lähes yksinomaan haavasta. Saareke on pinta-alaltaan pieni ja liito-oravan kannalta suojaton sekä ekologisesti eristäytynyt. Alueen itäosaan Kalmonniemen pohjoisosaan sijoittuu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Kalmonniemen metsäalue muuttuu
etelän suuntaan mäntyvaltaiseksi ja karummaksi. Kalmonniemen metsissä on toteutettu metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpiteet ovat heikentäneet alueen soveltuvuutta liito-orava elinympäristönä (Kuva 3). Näin ollen alueen metsät eivät nykytilassa ole erityisen soveltuvia liito-oravan
elinympäristöksi.
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Kuva 2. Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt, Kalmonniemi

Kuva 3. Metsänhoitotoimenpiteet ovat heikentäneet alueen soveltuvuutta liito-oravalle soveltuvana
elinympäristönä
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Kappelin metsä
Kaipolan paperitehtaan ja Olkkolantien pohjoispuolelle sijoittuu liito-oravan asuttama metsäkuvio
(Kuva 4). Alueelta havaittiin liito-oravan ulostekasoja yhteensä 11 puun juurelta (Taulukko 1,
Kuva 5). Näistä mahdollisiksi pesäpuiksi arvioitiin kaksi. Havainnot keskittyivät selvitetyn alueen
itäosaan. Lajille soveltuvan elinympäristön oleellisin osa sijoittuu Olkkolantien ja Kirkkotien välisen kevyen liikenteen väylän ja alueen itäpuolelle sijoittuvan sähköaseman väliselle alueelle. Kevyen liikenteen väylän länsipuolelle sijoittuu lehtipuuvaltaista metsää, jota liito-orava voi käyttää
ruokailualueena.

Kuva 4. Mahdollinen liito-oravan pesäpuu sähköasemalle johtavan tien vierustalla

Taulukko 1. Kappelin liito-oravahavainnot 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ulosteiden
määrä
Kymmeniä
Kymmeniä
Satoja
Satoja
Kymmeniä
Muutama
Muutama
Muutama
Muutama
Muutama

Puulaji Mahdollinen
pesäpuu
Haapa
Haapa
Haapa x
Haapa x
Haapa
Kuusi
Kuusi
Kuusi
Kuusi
Kuusi
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Kymmeniä

Haapa

Nro

Lisätietoja

Hyvin suurikokoinen puu

Alue
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli
Kappeli

Mahdollinen varapesä tai ravinKappeli
tovarasto
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Kuva 5. Kappelin metsän liito-oravahavainnot 2017

Olkkolanlahti
Olkkolanlahden alueen länsiosasta havaittiin liito-oravan ulostepapanoita yhteensä viiden puun
juurilta (Taulukko 2, Kuva 6,Kuva 7) näistä kolmen arvioitiin olevan lajin mahdollinen pesäpuu
(Kuva 8). Samalta alueelta havaittiin liito-oravan ulostepapanoita lokakuussa 2016 ja alueelta on
ympäristöhallinnon uhanalaisten lajien rekisterin mukainen havainto liito-oravan esiintymisestä
vuodelta 2004. Liito-oravalle soveltuva elinympäristö ulottuu koko lähes koko luontoselvityksen
täydennyskohteen alalle (Kuva 9). Alueelta ei sen länsiosaa lukuun ottamatta havaittu merkkejä
lajin esiintymisestä.
Taulukko 2. Olkkolanlahden liito-oravahavainnot 2017

Nro

Ulosteiden
määrä

Puulaji

12
13
14
15
16

Muutama
Kymmeniä
Satoja
Satoja
Satoja

Kuusi
Kuusi
Kuusi
Haapa
Kuusi

Mahdollinen
pesäpuu

x
x
x

Lisätietoja

Hyvin
nen puu

Alue

Olkkolanlahti
Olkkolanlahti
Olkkolanlahti
Olkkolanlahti
suurikokoi- Olkkolanlahti
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Kuva 6. Olkkolanlahden liito-oravahavainnot, koko alue

Kuva 7. Olkkolanlahden liito-oravahavainnot, länsiosa
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Kuva 8. Liito-oravan ulostepapanoita mahdollisen pesäpuun juurella

Kuva 9. Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä Olkkolanlahden alueen keskiosasta.

Haapakorpi
Haapakorven alueelta havaittiin liito-oravan ulostepapanoita yhden pöntötetyn puun juurelta
(Kuva 10). Pöntön johdosta puu arvioitiin mahdolliseksi pesäpuuksi. Kevään 2017 havainnon läheisyydestä on ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterin mukainen liito-oravahavainto vuodelta
2004 (Kuva 11). Maastokäynnin yhteydessä alueelta ei kuitenkaan havaittu liito-oravan ulostepapanoita pöntön alustaa lukuun ottamatta. Liito-oravalle soveltuva elinympäristö keskittyy rautatien läheisyyteen (Kuva 11).
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Kuva 10. Liito-oravan mahdollinen pönttöpesä Haapakorven alueella

Kuva 11. Liito-oravahavainnot Haapakorpi

Kilpakorpi
Kilpakorven alueelle rautatien ja Rakentajankadun väliin sijoittuu, pinta-alaltaan alle kahden hehtaarin kokoinen liito-oravalle elinympäristöksi soveltuva kuusivaltainen sekametsä (Kuva 12).
Alueella sijoittuu kymmenkunta hyvin suurikoista haapaa. Alueelta on havaittu liito-oravan ulostepapanoita viiden puun juurelta vuonna 2016 (Kuva 13). Näistä tulkittiin mahdollisiksi pesäpuiksi kaksi. Keväällä 2017 alueelta ei havaittu liito-oravan ulostepapanoita. Alue on edelleen silmämääräisesti arvioituna lajille soveltuvaa elinympäristöä.
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Kuva 12. Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä Kilvakorven alueella

Kuva 13. Kilpakorven alueen liito-oravahavainnot
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3.2

Viitasammakko

Tuuralammi
Tuuralammi on Jämsänkosken eteläpuolelle sijoittuva Jämsänjoen suvanto (Kuva 14) Tuuralammen kohdalla Jämsänjoki levenee ja itse ”lampi” sijoittuu joen päävirran itäpuolelle (Kuva 15).
Tuuralammi on rehevä ja paikallisesti arvokas lintualue. Maastokäynnin yhteydessä kohteelta ei
kuultu viitasammakkokoiraiden kutuääntelyä.

Kuva 14. Tuuranlampi sijoittuu Jämsänjokeen

Kuva 15. Jämsänjokeen sijoittuva Tuuranlampi
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Viialanlahti
Viialanlahti on Tuuralammin tavoin Jämsänjoen suvanto (Kuva 16). Lahden rannat ovat Tuuralammia karummat. Maastokäynnin perusteella arvioituna rantojen kasvillisuus koostuu pääasiassa järvikortteesta ja leveäosmankäämistä (Kuva 17). Alueelta ei maastokäynnin yhteydessä kuultu viitasammakoiden kutuääntelyä.

Kuva 16. Viialanlahti on Jämsänjokeen sijoittuva suvanto.

Kuva 17. Jämsäjokeen sijoittuva Viialanlahti
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Hulkkionlahti
Hulkkionlahti sijaitsee Jämsänjoen jokisuistoon (Kuva 18). Lahden rannat ovat luhtaiset ja matalat ja alue soveltuu silmämääräisesti arvioituna viitasammakon elinympäristöksi (Kuva 19). Luhtaisen rannan eteläpuolelle sijoittuu venesatama. Alueelta ei maastokäynnin yhteydessä kuultu
viitasammakon kutuääntelyä.

Kuva 18. Hulkkiolahti sijoittuu Jämsänjoen jokisuistoon

Kuva 19. Hulkkionlahti
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4.

YHTEENVETO
Kaava-alueelle on tehty luontoselvitys vuonna 2016. Vuonna 2017 selvitystä täydennettiin liitoorava- ja viitasammakkoselvityksellä. Potentiaalisia liito-oravakohteita tarkistettiin viisi kappaletta ja viitasammakkokohteita kolme (Kuva 1).
Kartoitetuista alueista liito-oravan ulostepapanoita havaittiin kappelin, Olkkolanlahden ja Haapakorven alueilta. Kappelin alueelta ulosteita havaittiin yhteensä 11 puun juurilta, joista kaksi arvioitiin mahdollisiksi pesäpuiksi. Olkkolanlahdelta ulosteita havaittiin viiden puun juurilta, joista
kolme arvioitiin mahdollisiksi pesäpuiksi. Haapakorven alueelta ulosteita havaittiin yhden puun
juurelta. Puuhun oli kiinnitetty liito-oravan pesäksi riittävän kokoinen pönttö. Tästä johtuen
puu/pönttö arvoitiin mahdolliseksi pesäpaikaksi. Liito-orava on silmälläpidettävä (NT) laji, jonka
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla
kielletty. Vuonna 2026 tehdyistä havainnoista huolimatta Kilpakorven alueelta ei keväällä 2017
havaittu liito-oravan ulostepapanoita.
Viitasammakon kutuääntelyä ei havaittu yhdeltäkään kartoitetuista kohteista. Kohteista lajille soveltuvin elinympäristö sijoittui Hulttionlahdelle.

RAMBOLL FINLAND OY

Heikki Holmén
MMM, metsäekologi

Jussi Mäkinen
FM ympäristöekologi
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5.

LÄHTEET
Luonnontieteellinen keskusmuseo 2016: Hatikka-havaintojärjestelmä, vierailtu 15.05.2017.
www.hatikka.fi.
Ramboll Finland OY, 2016: Jämsän kaupunki, taajamaosayleiskaavan luontoselvitys.

