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1 JOHDANTO
Lahden kaupunki tilasi keväällä 2017 Luontoselvitys Metsäseltä
palosirkkojen inventointityön jonka tavoitteena oli täydentää vuoden
2016 inventointeja, laajentaa niitä potentiaalisille lähialueille ja antaa
suosituksia hoitotoimista lajin pääesiintymiskohteilta.
Tietoa uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen palosirkkojen esiintymisestä
ja elinympäristöistä tarvitaan, jotta radanvarren maankäyttö sekä
mahdolliset kunnostus- ja hoitotoimet pystytään kohdistamaan siten,
etteivät alueiden palosirkkaesiintymät vaarannu vaan jopa paranevat.
Tässä raportissa käsitellään vuoden 2017 selvitystyön tulokset ja
esitetään lajin ravintokasvien esiintymistä sekä hahmotellaan lajille
potentiaaliset leviämisreitit ja annetaan pääkohteille hoitosuosituksia.
Raportissa huomioidaan myös haitallisten vieraslajien tuoma uhka
palosirkalle.
2 ALUEEN YLEISKUVAUS
Alla esitetään vuoden 2017 täydennyskohteiden sijainti yleiskartalla
(Kartta 1). Alueet koostuvat Pietarinradan (Lahden–Kouvolan rautatie)
länsiosasta, Ensimmäisen Salpausselän päällä kulkevasta harjupolusta
sekä itäosan kahdesta hiekka- ja soranottoalueesta ja Selkolantien varren
tienpenkereistä ja avohakkuusta. Radan varsi on pääasiassa karua
ratapenkkaa, jossa on vaihtelevasti kasvillisuutta. Ulompana radasta
elinympäristöt vaihtelevat avohakkuista pihoihin ja alueen läntisin osa on
ratapihaa. Salpausselän päällä kulkevan polun ympäröivät metsät ovat
pääasiassa karuja mäntyvaltaisia kankaita.
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Kartta 1. Yleiskartta alueesta ja vuoden 2017 täydennysalueet.

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Olemassa olevan aineiston lähteet on kuvattu vuoden 2016 raportissa
(Metsänen, T. & Kekki, I. 2016). Vuonna 2017 palosirkkojen
inventoinneissa keskityttiin inventoimaan alueita, joilta oli vuonna 2016
saatu havaintotietoja, mutta jotka eivät sijoittuneet silloisen työn
inventointialueelle rautatien tuntumaan. Lisäksi täydennettiin vuoden
2016 selvitysalueen länsiosaa (Uudenkylän itäinen liittymä–ratapiha),
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jonka inventoinnin arvioitiin vuonna 2016 jääneen tuloksiltaan hieman
epävarmaksi.
Vuosi 2017 oli sääoloiltaan haastava palosirkan inventointiin. Kesän
viileät ja sateiset säät vaikuttivat siten, että kasvukausi oli jopa pari
viikkoa
myöhässä
normaalista
etenemistahdista.
Palosirkkojen
inventointia lykättiin tästä syystä elo–syyskuulle asti. Kasvillisuutta
kartoitettiin kahtena päivänä elokuun lopussa (27. ja 28.8.) ja itse sirkkoja
kolmena päivänä kuiden taitteessa (29.8., 1.9. ja 4.9.).
Palosirkkojen
inventointipäivien
säät
olivat
lämpöisiä,
tyyniheikkotuulisia,
poutaisia
ja
pilvisyydeltään
vaihtelevia.
Kasvillisuuskartoituksien päivät olivat viileämpiä ja pilvisiä.
Palosirkoista ei ole olemassa yksityiskohtaisia inventointiohjeita, mutta
valtakunnallisessa hankkeessa alueiden inventointiin suositeltiin
käytettävän linjalaskentaa ja pyrkimystä alueittain ainakin kahteen
käyntikertaan per maastokausi. Valtakunnallisen hankkeen ensisijaisena
tavoitteena oli kuitenkin vain varmistaa lajin esiintyminen alueella ja
toissijaisesti mahdollisuuksien mukaan tehdä suuntaa-antavia, karkeita
arvioita lajin runsaudesta (Intke, S. & Piirainen, T. 2014).
Inventointi tapahtui kulkemalla palosirkoille soveliaita elinympäristöjä
tiheästi ristiin rastiin ja tehostamalla pelotevaikutusta ja vaikutusaluetta
haaveja edestakaisin heilutellen. Auringon mennessä pilveen inventointi
keskeytettiin, kunnes aurinko taas tuli esiin. Teiden varsilla vastaavaa
suoritettiin polkupyörällä, joka osoittautui tehokkaaksi menetelmäksi ja
nopeutti inventointia.
Havainnot
paikannettiin
paikkatiedoksi.

maastossa

QField-ohjelmalla

suoraan

Ympäristösuunnittelija (AMK), luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen
vastasi sekä selvityksen maastotöistä että raportoinnista. Maastotöihin
osallistui myös FM ja luontokartoittaja (eat) Ilpo Kekki, joka lisäksi
kommentoi raporttia.
Selvityksen merkittävin epävarmuustekijä on, saadaanko inventointi
ajoittumaan selvitettävän populaation parhaimpaan soidinaikaan ja
otolliseen säähän, jolloin tulokset ovat todennäköisesti kattavimmat.
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Kuva 1. Käyttämällä polkupyörää teiden ja urien varsilla inventointeja
nopeutettiin.

Viime vuoden tulosten perusteella yhtä parhaista pääkohteista
(Uudenkylän itäinen liittymä) käytettiin referenssialueena. Inventointia
aloitettaessa ko kohteella suoritettiin lyhyt inventointi ja jos sirkat olivat
aktiivisia, niin voitiin jatkaa varsinaiselle inventointialueelle. Mikäli sirkat
eivät olleet aktiivisia inventoinnista luovuttiin tai odotettiin sään
parantumista.
4 PALOSIRKAN SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIAA
Viimeisimmässä Suomen uhanalaisuustarkastelussa palosirkka on
luokiteltu uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi (VU) (Rassi ym., 2010). Laji
kuuluu lisäksi luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittamiin erityisesti
suojeltaviin lajeihin, joille alueellinen ELY-keskus voi rajata ja perustaa
suojelualueen.
Seuraavassa palosirkan lyhyessä ekologian kuvauksessa on käytetty
Suomen ympäristökeskuksen selvitystä (Intke & Piirainen, 2014) ja
Karjalaisen (2009) Suomen heinäsirkat ja hepokatit -kirjan tietoja, jotka
koostuvat useista lähteistä (usein ulkomaisista).
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Palosirkka (Psophus stridulus) esiintyy nykyisin tunnetusti vain muutamilla
alueilla Etelä- ja Itä-Suomessa, jotka ovat toisistaan erillään. Laji on
aiemmin ollut Suomessa laajalle levinnyt heinäsirkkalaji. Suomen
ensimmäisessä heinäsirkkojen levinneisyyttä käsitelleessä julkaisussa
vuonna 1861 Hisinger toteaa palosirkan esiintyvän Turun saaristosta
Kainuuseen ulottuvalla alueella, ja esimerkiksi Savossa lajin olleen
yleinen. Viimeisten vuosikymmenien aikana laji on harvinaistunut ja
kannan kehityssuunta näyttäisi jatkuneen taantuvana.
Ulkonäöltään täysikasvuinen palosirkka on helppo tuntea, varsinkin jos se
lähtee lentoon ja päästää lajityypillisen rätisevän äänen paljastaen
oranssinpunaiset takasiipensä. Suurin sekoittamisen mahdollisuus liittyy
ruususiipisirkkaan, jolla takasiivet ovat kuitenkin vaaleanpunaiset ja lajilla
on etuselän harjanteessa kuopat, toisin kuin palosirkalla. Kooltaan
palosirkkakoiraat ovat noin 20–25 mm ja naaraat noin 31–40 mm. Väritys
vaihtelee harmaan ja ruskean väreistä punertavaan koiraiden ollessa
tummimpia, yleensä lähes mustia.
Palosirkan
alkuperäisinä
elinympäristöinä
toimivat
erilaiset
paahdealueet, kuten avoimet harjurinteet, kuivat kedot ja hiekkamaat.
Nykyisin valtaosa lajin esiintymispaikoista on kuitenkin ihmistoiminnan
seurauksena syntyneitä alueita, ratapenkereitä, ampuma-alueita,
lentokenttiä ja jopa hakkuuaukeita. Yhteistä tällaisille paikoille on
lämpötilan nouseminen ympäröiviä alueita korkeammaksi. Myös
pohjaveden läheisyydellä ja kalkkivaikutuksella on esitetty ja havaittu
olevan merkitystä lajille. Palosirkka on päiväaktiivinen laji.
5 TULOKSET
5.1. Palosirkat
Kuten jo vuonna 2016 todettiin, kartoitusten perusteella palosirkka on
alueella yleisempi ja runsaslukuisempi laji kuin aikaisemmin on tiedetty.
Yhteensä kohteilla havaittiin vuonna 2017 376 yksilöä. Havainnoissa voi
olla eri päivinä tehdyistä inventoinneista johtuen muutamien yksilöiden
päällekkäisyyttä, mutta suuruusluokka on oikea. Havainnot tehtiin lajille
tyypillisissä tai melko tyypillisissä paikoissa. Inventoinnissa osoittautui,
että palosirkkoja löytyy satunnaisesti myös keskeisimpien alueiden
ulkopuolelta, kuten avohakkuilta ja sorakuopilta.
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Edellisen vuoden havainnot huomioiden on alueen palosirkkakanta
minimissään noin 500 yksilöä. Koska inventointi ei voi koskaan olla täysin
kattavaa, voidaan alueelle esittää varovainen arvio 500–1000 yksilöstä.
Kartoitusten tulokset esitetään kartalla 2 ja tarkemmin aineistoa voi
tarkastella liitteenä toimitettavan paikkatietoaineiston avulla. Kukin piste
kuvaa yhtä havaittua palosirkkaa.
Selvästi tihein lajin keskittymä sijaitsi radan tuntumassa alueella, jossa
Uudenkyläntie kulkee lähimpänä rataa. Yksittäisiä mielenkiintoisia
havaintoja olivat kaksi havaintoa Uudenkyläntien eteläpuoliselta rinteeltä
avohakkuulta, yksi havainto vaellusreitiltä Salpausselän päältä, yksinäinen
sirkka Ruduksen soranottoalueen koillisnurkasta ja kaksi yksilö tästä
edelleen koilliseen voimalinjan alla olevilta tieurilta sekä yksittäinen
palosirkka Selkolantien varren hakkuuaukealta ja yksi koiras Uudenkylän
varikkoalueelta.

Kuva 2. Tällä Selkolantien varren avohakkuulla havaittiin yksittäinen
soidintava palosirkkakoiras.

Uusien havaintojen perusteella lajille rajattiin lisää ydinalueita. Ne
esitetään yhdessä vuoden 2016 ydinalueiden kanssa kartalla 3.

Palosirkkakartoitukset Lahden Uudessakylässä 2016–2017
29.12.2017

9

Tulosten perusteella kohteen nykytila on yksilömäärien osalta parempi
kuin on tiedetty. Alueella on tehty tuoreita radanvarsihakkuita
tuulenkaatotuhojen estämiseksi (ainakin v. 2015). Nämä hakkuut ovat
mahdollistaneet monin paikoin paahteisemman ympäristön lisääntymisen
kun varjostavia puita ei ole. Lisäksi vaikuttaa siltä, että palosirkat pystyvät
käyttämään jossain määrin tuoreita avohakkuualoja elinympäristönään.
Tämä on mahdollisesti lisännyt palosirkkojen määriä selvitysalueella.
Avohakkuiden vaikutus on kuitenkin tilapäinen ja tilanne voi muuttua
melko nopeastikin alojen kasvillisuuden ja puiden taimien lisääntyessä.

Kartta 2. Kartoituksessa havaitut palosirkat alkusyksyllä 2017.
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Kartta 3. Palosirkan ydinalueet vuosina 2016 ja 2017.

5.2. Kasvillisuus
Palosirkan kirjallisuudesta löydettyjä ravintokasveja ja niiden runsautta
kartoitettiin ja arvioitiin neljällä pääkohteella, jotka rajattiin vuonna 2016.
Kohteet on esitetty kartalla 4. ja niiltä havaitut ravintokasvit
liitetaulukoissa 2–5. Kasvillisuuden runsautta arvioitiin 7-portaisella
asteikolla, joka esitetään taulukossa 1. Kohteet esitetään idästä länteen.
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Kartta 4. Vuonna 2016 tunnistetut ydinalueet, joilta tehtiin
ravintokasvilajiston kartoitukset.

Heinäkasvien ja osalta kasvukausi oli osittain jo pitkällä ja kukkineiden ja
kuihtuvien kasvien määrittäminen oli jo haastavaa. Tulokset ovat niiden
osalta suuntaa-antavia. Myös muiden aikaisten kasvien osalta lajistoa on
todennäköisesti jäänyt löytymättä. Mukana taulukossa on myös lupiini.
Haitallisena vieraslajina se voi vaikuttaa negatiivisesti palosirkan
elinympäristöihin syrjäyttämällä alkuperäistä kasvilajistoa ja sulkemalla
kasvustoillaan avoimia lajin elinympäristölaikkuja.
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Taulukko 1. Kasvillisuuden runsausluokat

Runsaudet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

= hyvin niukasti, 1 tai muutama verso, jos useampi kitukasvuisia tai kituvia
= niukasti, joitakin versoja (4–7)
= jokseenkin niukasti, versoja siellä täällä ja ne voidaan helposti laskea (esim.
7–15 kpl), eivät jakautuneet tasaisesti
= sirotellusti, versoja ei voida enää helposti laskea, jakautuneet alueelle
joksiinkin tasaisesti tai yhdessä paikassa runsaasti
= jokseenkin runsaasti, versoja ei voida helposti laskea, runsaita ja hyvin voivia
kasvustoja, voi olla valtalajina 3 tai useamman lajin kanssa
= runsaasti, runsaat ja peittävät kasvustot, valtalajina toisen lajin kanssa
= hyvin runsas, erittäin runsaat ja peittävät kasvustot, usein ainoa valtalaji

Punainenportti
Itäisin alue Punainenportti-Kurrinsuora oli laajin esiintymisrajaus (noin 4
hehtaaria), mutta kasvillisuudeltaan niukin (11 havaittua ruokakasvilajia,
taulukko 2.). Alue koostuu pääasiassa kapeasta radan varresta ja
penkoista (kuva 3.). Kohteen radan eteläpuolen kaakkoisin osa on
avohakkuuta. Palosirkalle soveliaan näköinen elinympäristö jatkuu
kuntarajasta itään Iitin puolelle.
Palosirkan ruokakasvien ulkopuolelta mainittakoon ylöskirjatut
kissankäpälä, kellotalvikki ja karvaskallioinen sekä ruusuruoho.
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Kuva 3. Punaisenportin alueen ratapenkerettä ja avohakkuuta.

Kohteen palosirkat ovat todennäköisesti hyötyneet radan eteläpuolen
avohakkuusta ja muutamia yksilöitä havaittiinkin vuonna 2016 myös
hakkuulla. Hakkuuala on kuitenkin kovaa vauhtia kasvamassa umpeen
uudella ja korkealla kasvillisuudella. Todennäköisesti jatkossa puusto
alkaa varjostamaan myös ratapenkerettä. Pohjoisosaan aluetta oli jätetty
hakkuutähdekasoja.
Kivinenportti
Vanha tasoristeysalue, jossa on palosirkalle hyvää esiintymisaluetta radan
molemmin puolin. Kohteelta kirjattiin ylös 20 ravintokasvilajia muun
muassa vaarantuneeksi (VU) luokiteltua kelta-apilaa (taulukko 3.). Alueen
pinta-ala on noin 0,52 hehtaaria, joka jakautuu melko tasan radan
kummallekin puolen. Kohteen pohjoisreunaa kiertää vanha kiviaita, joka
on osa Uusikylä–Mankala rataosuuden molemmin puolin rakennettua
radanvarsiaitaa. Kivinenportti ketoineen on ollut Lahti–Kouvola valtatien
puomivartijan
asuinpaikka.
Paikoin
alueella
on
tiheitä
sianpuolukkakasvustoja. Kedolle on myös jäänyt hakkuujätettä, jopa
kasoiksi.
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Kuva 4. Kivisenportin palosirkkaketoa.

Kuurinportti
Kuurinportti on myös vanha tasoristeys- ja ketoalue, kuten
Kivinenporttikin. Alueelta löydettiin 17 ravintokasvilajia (taulukko 4.) ja se
on pienialaisin kohde 0,3 hehtaarillaan. Alueelle on kasvamassa puustoa
(mäntyjä, koivuja ja haapoja) ja vanhan tasoristeyksen kohdalle
pohjoispuolelle on kasattu sepelikasa kulkuesteeksi. Vuonna 2017
palosirkkoja havaittiin myös kohteen pohjoispuolella kulkevan tien
laidoilla. Vanhasta asutuksesta merkkeinä alueella tavattiin myös
karhunköynnöstä ja jokin ruusu. Kohteella havaittiin myös yksittäinen kyy.
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Kuva 5. Kuurinportin kuivaa ketoa, johon on jo kasvamassa puita.

Uudenkyläntien liittymä
Uudenkyläntien liittymän alue jää radan eteläpuolelle ja Arolantien
(valtatie 12) väliin. Pinta-alaltaan se on 0,6 hehtaaria ja kohteelta
löydettiin 25 ravintokasvilajia (taulukko 5.), joka on suurin inventoitujen
kohteiden lajimäärästä. Kohteella oli useita eri apilalajeja ja ainoana myös
lupiinia. Kohde on muita alueita monipuolisempi. Siihen sisältyy
jyrkkäreunaisia avoimia ja puoliavoimia rinteitä, tasaisempaa
heinittynyttä aluetta ja lähimpänä rataa myös pusikoituvaa sekä
vesakoituvaa reunakuviota. Alueella oli havaittavissa muita kohteita
enemmän roskaantumista. Vuoden 2017 havaintojen perusteella aluetta
laajennettiin sekä lounaaseen valtatien vartta pitkin, että itään tien ja
radan välissä olevalla alueelle. Nämä uudet osat eivät sisältyneet
kasvillisuusselvitykseen.
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Kuva 6. Uudenkyläntien liittymän kohteen radanvarren vesaikkoa ja
tasaisempi kuiva heinäkasvustoalue.

6 HOITOTOIMET
6.1. Yleistä
Palosirkan elinympäristöjen hoidosta on koottu kattavasti tietoa Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) Palosirkka -raporttiin (Intke & Piirainen,
2014).
Keskeisimmät ja yleensä kaikille palosirkkakohteille kohteille
suoritettavat hoitotoimet listataan raportissa seuraavasti:
1. puuston hakkuut
2. pienpuuston ja pensaikon raivaus
3. niitto
4. kulotus
5. vieraslajien, erityisesti lupiinin torjunta
SYKE:n Palosirkka -raportissa Uudenkylän kohteen nykytila arvioitiin
kohtalaiseksi (kymmeniä havaittuja yksilöitä, ei välitöntä häviämisuhkaa),
potentiaali korkeimpaan luokkaan (= mahdollista kehittyä vahvasti
elinvoimaiseksi palosirkkapopulaatioksi, joka ei vaadi jatkuvaa seurantaa
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ja hoitoa; laaja (>10 ha) ja hyvälaatuinen kohde). Toimenpiteinä alueille
ehdotetaan harkitsemaan esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain
47§:n mukaisesti. Hoidon prioriteetti alueelle on arvioitu korkeimpaan
luokkaan (=merkittävä kunnostus- ja hoitotarve, jolla kohteen laajuutta ja
laatua kehitetään siten, että alueen palosirkkapopulaatio nousee
alueellisesti merkittävimmän, elinvoimaisen populaation tasolle).
6.2. Uudenkylän päätoimenpiteet
Vuosien 2016–2017 tulosten perusteella Uudenkylän palosirkka-alue on
laajempi ja länsiosastaan yhtenäisempi kuin on tiedetty. Myös itäosassa
(Punainenportti–Kuurinportti)
on
yhtenäinen
pitkänomainen
esiintymisalue, jota ei oltu rajattu mukaan SYKE:n vuoden 2014
esiintymisalueisiin.
Uudenkylän
valtakunnallisesti
merkittävän
palosirkkaesiintymän turvaamiseksi aluekokonaisuudelle suositellaan
kahta päätoimenpidettä; ydinalueiden kohdekohtaiset hoitotoimet ja
suojelualueiden
perustaminen
niille
sekä
aluekokonaisuuden
yhtenäisyyden lisääminen.
Lisäksi aluetta on toivottavaa kehittää palosirkan leviämiskeskuksena ja
suunnitella tulevaisuutta myös pitkällä tähtäimellä pitämällä mielessä
potentiaaliset alueen ulkopuoliset lajille soveliaat elinympäristöt ja
ekologiset käytävät. Näitä käytäviä ovat ainakin ratalinja ja mahdollisesti
myös Salpausselän päällä kulkevat erilaiset urat, tiet ja vastaavat (muun
muassa vaellusreitti).
Alueen metsämailla (avohakkuut ja sirkan esiintymisalueisiin välittömästi
rajautuvat metsäkuviot) olisi hyvä ottaa käyttöön alue-ekologinen malli,
jossa metsien kasvatuskierto olisi nopeampaa, kulotusta käytettäisiin
keskeisenä uudistamismenetelmänä ja alueella pyrittäisiin tiettyyn
osuuteen sellaisten kuvioiden osalta, jotka kelpaavat myös palosirkan
elinympäristöksi – edes muutamaksi vuodeksi.
6.3. Ydinalueiden hoitosuosituksia
Hoito- ja ennallistamistoimet tulee jaksottaa useammalle vuodelle ja
niiden vaikutuksia tulee seurata. Hoitotoimien seurannasta on vielä
melko vähän dokumentointia, joten tietty varovaisuus hoitotoimien
intensiteetissä on paikallaan. Hoitotöitä suorittavat on syytä perehdyttää
palosirkan elinympäristövaatimuksiin ja parhaimpaan lopputulokseen
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päästään, jos hoitotöitä ohjaa paikanpäällä palosirkkaan perehtynyt
henkilö.
Punainenportti
Suojelu- ja hoitosuositukset:
Kohteelle on suositeltavaa tehdä luonnonsuojelulain 47§:n mukainen
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkarajaus.
Pohjoispuolella rataa on hakkuutähdekasoja (kuva 7.), joiden
poissiirtäminen tai polttaminen on suositeltavaa. Niiden lahoaminen
kestänee karulla ja kuivalla paikalla vuosikausia ja ne vievät tilaa muulta
kasvillisuudelta. Mikäli kohteen avohakkuuosasta muodostuu osa
suojelualuetta palosirkan kannalta sitä ei saisi päästää metsittymään,
vaan alue olisi hyvä pitää mahdollisimman avoimena. Mikäli
suojelualuetta ei perusteta, on kohteella suositeltavaa käyttää
mahdollisimman nopeaa hakkuukiertoa ja varmistaa, että puusto ei pääse
varjostamaan palosirkan esiintymisaluetta.

Kuva 7. Punaisenportin kohteen hakkuujätettä, joka tukahduttaa
kasvillisuutta.
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Kivinenportti
Suojelu- ja hoitosuositukset:
Kohteelle on suositeltavaa tehdä luonnonsuojelulain 47§:n mukainen
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkarajaus.
Kedolla olevat vanhat hakkuutähteet on suositeltavaa kasata yhteen ja
polttaa tai poistaa kohteelta. Kasvamassa olevat puuntaimet on
suositeltavaa raivata kohteelta. Pienet taimet voidaan kiskoa irti myös
juurineen. Oksat, risut ja rungot kerätään pois tai kasataan kasoihin, jotka
poltetaan paikanpäällä. Raivauksen ajankohdalla ei ole väliä, mutta
polttaminen olisi hyvä tehdä lajin lentoajan ulkopuolella.
Ketoa on suositeltavaa niittää säännöllisesti, jotta keto pysyy
matalakasvuisena ja niukkaravinteisena. Niittotyö on kohteen luonteen
vuoksi parasta suorittaa viikatteella tai raivaussahalla. Niittojätteet
kuljetetaan kohteen ulkopuolelle.
Kohteen tiheisiin sianpuolukka- ja kanervakasvustoihin suositellaan
tehtävän käsipelillä esimerkiksi lapioin muutaman neliömetrin laikkuja,
joista pohjakasvillisuus poistetaan, siten että maaperän hiekka ja sora
osin paljastuu.
Tarkkaillaan lupiinin esiintymistä ja tarvittaessa poistetaan kohteelta.
Kuurinportti
Suojelu- ja hoitosuositukset:
Kohteelle on suositeltavaa tehdä luonnonsuojelulain 47§:n mukainen
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkarajaus.
Kedolle kasvamassa olevat puuntaimet ja pajut on suositeltavaa raivata
kohteelta. Pienet taimet voidaan kiskoa irti myös juurineen. Oksat, risut ja
rungot kerätään pois tai kasataan kasoihin, jotka poltetaan paikanpäällä.
Raivauksen ajankohdalla ei ole väliä, mutta polttaminen olisi hyvä tehdä
lajin lentoajan ulkopuolella.
Ketoa on suositeltavaa niittää säännöllisesti, jotta keto pysyy
matalakasvuisena ja niukkaravinteisena. Niittotyö on kohteen luonteen
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vuoksi parasta suorittaa viikatteella tai raivaussahalla. Niittojätteet
kuljetetaan kohteen ulkopuolelle.
Kohteen itäisimmän osan rinne ja kiviaidan vierusta soveltuisi
pienialaiseksi ennallistamiskohteeksi, jossa voidaan kokeilla kulotusta ja
laikutusta esimerkiksi lapiotyönä tehtäviä muutaman neliömetrin
laikkuja, joista pohjakasvillisuus poistetaan, siten että maaperän hiekka ja
sora osin paljastuu.
Tarkkaillaan lupiinin esiintymistä ja tarvittaessa poistetaan kohteelta.
Uudenkyläntien itäinen liittymä
Suojelu- ja hoitosuositukset:
Kohteelle on suositeltavaa tehdä luonnonsuojelulain 47§:n mukainen
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkarajaus.
Rautatien varteen kasvamassa olevat puuntaimet ja pajut on
suositeltavaa raivata kohteelta. Pienet taimet voidaan kiskoa irti myös
juurineen. Oksat, risut ja rungot kerätään pois tai kasataan kasoihin, jotka
poltetaan paikanpäällä. Raivauksen ajankohdalla ei ole väliä, mutta
polttaminen olisi hyvä tehdä lajin lentoajan ulkopuolella. Raivaamista
voidaan jaksottaa 2–3 vuodelle, sillä vesaikkoa on paljon.
Tasaisempaa heinittynyttä aluetta on suositeltavaa niittää säännöllisesti,
jotta se pysyisi matalakasvuisena ja niukkaravinteisena. Niittotyö on
kohteen luonteen vuoksi parasta suorittaa viikatteella tai raivaussahalla.
Niittojätteet kuljetetaan kohteen ulkopuolelle. Valtatiehen rajautuvalta
osiltaan kohteen kasvillisuutta voidaan niittää tehokkaimmin
koneellisesti.
Kohteella tulee kiinnittää erityistä huomiota lupiinin torjuntaan.
Toistaiseksi lupiinia on kohteella sen verran vähän, että poistaminen
lapiolla kaivamalla onnistunee. Tienvarren koneellisella niitolla voidaan
myös hidastaa lupiinin leviämistä.
Risteysalueen länsipuolelle jäävän puoliavoimen mäntyjä kasvavan
kohdan osalta puustoa voisi harventaa pikkuhiljaa. Tavoitteena lopulta
täysin avoin rinne, mikäli puuston harvennus ei vaikuta negatiivisesti
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palosirkkamääriin.
Alueen roskaantumista suositellaan tarkkailtavan ja tarvittaessa voidaan
järjestää siivoustalkoita.
Radanvarren louhikon kivien väliin voitaisiin kokeilla sijoittaa hiekkaa
tavoitteena luoda palosirkan munintapaikkoja.
Jyrkillä penkoilla ei ole välitöntä hoitotarvetta.
Valtatien 12 eteläpuolella kasvavan puuston korkeutta ja tiheyttä on
suositeltavaa seurata ja tarvittaessa kaataa varjostavia puita.

Kuva 8. Uudenkyläntien liittymän puoliavointa männikköä suositellaan
harvennettavan.
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Kuva 9. Esimerkkejä Uudenkyläntien liittymän palosirkka-alueen puuston
aiheuttamasta varjostuksesta Googlen 3D-kuvan avulla.

Uudet alueet
Vuoden 2017 tulosten perusteella uusia palosirkalle merkittäviä alueita
ovat kartalla 3 esitetyt Uudenkylän tien liittymän laajennusosat,
Kuurinportin kohdalla valtatien 12 varrella oleva tienpenkerealue ja
laajahko läntinen radanvarren ympäristö.
Suojelu- ja hoitosuositukset:
Kohteille on suositeltavaa tehdä luonnonsuojelulain 47§:n mukaisia
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkarajauksia.
Itäisin kohde ei tarvitse välitöntä hoitoa, mutta sen osalta tulee seurata
sekä pohjois- että eteläpuolen puuston kehittymistä ja tarvittaessa
kaataa paahdepenkkaa varjostavat puut. Kohde voidaan niittää osana
valtatien 12 niittoja koneellisesti. Lupiinin levittymistä tulee seurata ja
tarvittaessa poistaa ne kohteelta ja mielellään myös sen läheisyydestä.
Kaksi Uudenkyläntien liittymän alueeseen rajautuvaa kuviota voidaan
hoitaa ja käsitellä kokonaisuutena aiemmin tunnistetun ydinalueen
kanssa. Sen kohteen kohdalla mainitut hoitotoimet voidaan laajentaa
koko aluekokonaisuudelle.
Läntisin pitkänomainen alue on palosirkalle yksilömäärien perusteella
tärkein kohdealue. Siellä havaittiin yli puolet selvityksen yksilöistä. Alue
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tulisi pitää jatkossakin avoimena ja paahteisena, puuston ja vesakoiden
raivauksin. Mahdollisen suojelurajauksen yhteydessä alueelle voidaan
antaa seikkaperäisempiä hoitosuosituksia, joita ei tämän työn yhteydessä
ehditty laatimaan kattavasti. Tällä alueella ja varsinkin sen länsiosassa
todettiin selkeää tarvetta lupiinin torjuntaan. Alueen pohjoispuolen
metsänkäsittelyyn on suositeltavaa ottaa myös aiemmin mainittu
palosirkkanäkökulma, jolla kasvatuskiertoa nopeutettaisiin ja kulotus olisi
keskeisenä uudistamismenetelmänä mukana.
6.4. Yhtenäisyyden lisääminen
Päähuomio yhtenäisyyden lisäämisessä tulee kiinnittää itäisten ja
läntisten alueiden väliin jäävälle noin 2,6 kilometriä pitkälle alueelle, jolta
oli palosirkkahavaintoja ydinalueita niukemmin. Tämän alueen sisälle olisi
tarpeen
saada
luotua
ketjumaisesti
palosirkalle
soveliaita
elinympäristölaikkuja. Laikut voivat olla erikokoisia ja niitä voidaan luoda
tapauskohtaisesti maastoon ja maanomistusoloihin soveltuvin tavoin ja
keinoin. Tärkeimpänä päämääränä on saada elinympäristöketjusta
mahdollisimman kattava.
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA MUUT SUOSITUKSET
Uudenkylän palosirkan esiintymisalueet ovat vuosien 2016–2017
inventointien perusteella kokonaisuutena yksi valtakunnallisesti
merkittävimpiä, ellei merkittävin alue lajille Suomessa. Alueen arvot
perustuvat useisiin pieniin ja suorakaiteen muotoisiin esiintymisalueisiin,
jotka ovat paahteisia. Palosirkalle soveliasta aluetta ovat todennäköisesti
lisänneet ratkaisevasti radanvarressa tehdyt useat avohakkuut.
Hakkuiden vaikutus on kuitenkin väliaikainen ja alueelle suositellaankin
suojelukohteiden perustamista ja hoitoa.
Kohteiden mahdolliset rauhoitukset ja erilaiset hoitotoimet sekä niitä
tukeva laajempi suunnittelu edellyttää useiden eri tahojen tiedon
lisäämistä ja yhteistyötä. Tiedon jakamiseksi ja eri tahojen toimien
yhteensovittamiseksi on suositeltavaa kutsua koolle alueen eri toimijoita,
Lahden kaupungin eri organisaatioiden lisäksi, ainakin Liikennevirasto,
Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset,
Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys sekä Iitin kunta. Myös alueen

Palosirkkakartoitukset Lahden Uudessakylässä 2016–2017
29.12.2017

24

maanomistajia on tärkeää osallistaa mukaan.
Uhanalaisena ja erityisesti suojeltavana lajina palosirkan suojelusta
aiheutuviin mahdollisiin kuluihin saatavat korvaustavat ja -keinot on
suositeltavaa selvittää. Kohdealueen hoitotoimet ovat pitkäjänteistä
työtä, jolle olisi hyvä saada jatkuvuutta.
On tärkeää myös seurata erilaisten hoitotoimien vaikuttavuutta ja alueen
palosirkkojen kannankehitystä. Hoitotoimia toteutettaessa paras
seurantamalli on sellainen, että hoitokohteen nykytila tunnetaan, siellä
tehdyt hoitotoimet dokumentoidaan yksityiskohtaisesti ja seurataan
niiden vaikutuksia heti hoidon jälkeen ja vielä myöhemmin uudelleen.
Palosirkan kaksivuotisen kehityksen vuoksi kohdekohtaisten seurantojen
tulisi jatkua aina vähintään kahden vuoden ajan. Koko alueen populaation
osalta esimerkiksi kansallista uhanalaisuusarviointia tukisi hyvin kaksi
laajempaa kartoitusta kymmenen vuoden jaksolla, joka on
keskimääräinen uhanalaisuusarvioinnin väli.
Palosirkan esiintymisalueen laajuutta ja mahdollisia satelliittiesiintymiä
on suositeltavaa yrittää inventoida jatkossa muualtakin rata- ja
tieosuuksien varrelta, sekä lännestä että idästä. Lajia on aikoinaan tavattu
jopa Lahden Saksalan paikkeilta ja toisaalta palosirkalle sovelias
elinympäristö näyttäisi jatkuvan idässä Iitin puolella. Muita mahdollisia
lajin esiintymäpaikkoja voivat olla myös valtatien 12 tuntumassa olevat
avoimet penkat, Jousalantien tienoo ja valtatien eteläpuolelle jäävien
peltojen ja pihapiirien reunat, jotka saavat paljon aurinkoa.
Alueen paahde-, radanvarsi- ja ratapihaelinympäristöissä voi esiintyä
muutakin uhanalaista lajistoa. Muun muassa paikoin melko runsaana
kasvavalla ketomarunalla on kasviin sidonnaisia uhanalaisia ja erityisesti
suojeltavia perhoslajeja; marunapeilikääriäinen, loistokaapuyökkönen,
viirupikkumittari, vallipussikoi ja raidepussikoi, joiden selvittäminen on
alueen tuntemuksen ja mahdollisten maankäyttösuunnitelmien vuoksi
suositeltavaa.
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8 TIIVISTELMÄ
Tässä
raportissa
esitetään
Uudessakylässä
suoritettujen
palosirkkakartoituksien tulokset. Raportissa kirjoitetaan myös lyhyesti
lajin suojelustatuksesta ja ekologiasta. Kartoituksen perusteella
palosirkkaa esiintyy alueella runsaammin ja laajemmin kuin on
aikaisemmin tiedetty ja kohdekokonaisuus on tällä hetkellä yksi
valtakunnallisesti merkittävimpiä, ellei merkittävin tunnettu alue lajille
Suomessa. Havaittujen yksilöiden määrä on noin 500 ja alueella voisi
varovaisen arvion mukaan olla 500–1000 yksilön kanta.
Mukana raportissa ovat kartat havaituista palosirkkayksilöistä
alkusyksyltä 2017 ja taulukot alueelta vuonna 2016 tunnistettujen
ydinalueiden palosirkan ruokakasvien runsauksista. Raporttiin liittyy
myös paikkatietoaineisto kaikista havaituista palosirkoista ja
keskeisimmistä ydinalueista. Näille neljälle ydinalueelle annetaan myös
kohdekohtaiset suojelu- ja hoitosuositukset. Lisäksi alueelle suositellaan
alue-ekologista
suunnittelua
metsänhoidolle
ja
osa-alueiden
yhtenäisyyden turvaamista luomalla elinympäristölaikkuja keskeisimpien
esiintymisalueiden välille. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä on
keskeistä palosirkan pitkäjänteisen suojelun ja hoidon näkökulmasta.
Tämän edistämiseksi on suositeltavaa paitsi jakaa tietoa alueen
merkityksestä, saada eri tahot suunnittelemaan ja toteuttamaan alueen
suunnittelua yhdessä.
Palosirkalle soveliaiden alueiden inventointeja on suositeltavaa laajentaa
varsinkin radan suuntaisesti itään ja länteen, jotta mahdolliset
tuntemattomat esiintymät löydetään. Alueen paahde-elinympäristöissä
voi esiintyä muutakin uhanalaista lajistoa kuten ketomarunaa
ravintokasvinaan käyttäviä perhoslajeja.
Kiitokset
Kiitokset
Markku
Sakari
Meriluodolle,
joka
antoi
tietoja
palosirkkahavainnoistaan
myös
vuonna
2017
ja
kommentoi
raporttiluonnosta
erityisesti
metsäammattilaisen
näkökulmasta.
Kiitokset myös Ilpo Kekille, joka osallistui maastotöihin ja preppasi
kasvien kanssa.
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Taulukko 2. Punainen portti
Laji/runsausindeksi
1–7
mänty
4
koiranputki
kumina
porkkana
siankärsämö
4
ojakärsämö
pujo
2
ketomaruna
4
ketokaunokki
ahdekaunokki
nurmikaunokki
(sikuri)
ketokeltto
peltosaunio
kamomillasaunio
pihasaunio
pietaryrtti
5
tahmavillakko
peltovillakko
kalliovillakko
voikukat
1
ahomansikka
3
ukkomansikka
niittyhumala
sarjakeltano
4
huopakeltano
4
alsikeapila
puna-apila
metsäapila
kelta-apila (VU)
jänönapila
niittynurmikka
punanata
nurmirölli
4
metsälauha
pukinjuuri
kangasajuruoho
kultapiisku
4
hiirenvirna
metsävirna
valkoapila
lupiini
-

Taulukko 3. Kivinen Portti
Laji/runsausindeksi
1–7
mänty
4
koiranputki
kumina
porkkana
siankärsämö
4
ojakärsämö
1
pujo
3
ketomaruna
4
ketokaunokki
ahdekaunokki
nurmikaunokki
(sikuri)
ketokeltto
peltosaunio
kamomillasaunio
pihasaunio
pietaryrtti
3
tahmavillakko
4
peltovillakko
2
kalliovillakko
voikukat
ahomansikka
5
ukkomansikka
niittyhumala
sarjakeltano
4
huopakeltano
5
alsikeapila
2
puna-apila
metsäapila
4
kelta-apila (VU)
3
jänönapila
niittynurmikka
5
punanata
nurmirölli
5
metsälauha
4
pukinjuuri
3
kangasajuruoho
kultapiisku
2
hiirenvirna
4
metsävirna
valkoapila
lupiini
-
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Taulukko 4. Kuurinportti
Laji/runsausindeksi
1–7
mänty
4
koiranputki
kumina
porkkana
siankärsämö
5
ojakärsämö
pujo
4
ketomaruna
1
ketokaunokki
ahdekaunokki
nurmikaunokki
(sikuri)
ketokeltto
peltosaunio
kamomillasaunio
pihasaunio
pietaryrtti
4
tahmavillakko
3
peltovillakko
kalliovillakko
voikukat
ahomansikka
5
ukkomansikka
niittyhumala
sarjakeltano
4
huopakeltano
6
alsikeapila
puna-apila
metsäapila
2
kelta-apila (VU)
jänönapila
niittynurmikka
6
punanata
?
nurmirölli
6
metsälauha
4
pukinjuuri
3
kangasajuruoho
kultapiisku
2
hiirenvirna
2
metsävirna
valkoapila
1
lupiini
-

Taulukko 5. Uudenkyläntien liittymä
Laji/runsausindeksi
1–7
mänty
4
koiranputki
2
kumina
porkkana
siankärsämö
3
ojakärsämö
2
pujo
3
ketomaruna
ketokaunokki
ahdekaunokki
nurmikaunokki
(sikuri)
ketokeltto
peltosaunio
3
kamomillasaunio
pihasaunio
pietaryrtti
3
tahmavillakko
4
peltovillakko
kalliovillakko
voikukat
3
ahomansikka
4
ukkomansikka
niittyhumala
sarjakeltano
4
huopakeltano
6
alsikeapila
2
puna-apila
3
metsäapila
2
kelta-apila (VU)
3
jänönapila
2
niittynurmikka
2
punanata
2
nurmirölli
2
metsälauha
2
pukinjuuri
3
kangasajuruoho
kultapiisku
3
hiirenvirna
2
metsävirna
1
valkoapila
lupiini
2

