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1  JOHDANTO 

Mikkelin kaupunki laatii asemakaavaa Visulahti pohjoinen -nimiselle alueelle. 
Kohde sijaitsee kaupungin keskustan koillispuolella, Pieksämäentien (kantatie 72) 
molemmin puolin. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 135 hehtaaria. 

Mikkelin kaupunki tilasi asemakaavoitusta varten tarvittavan luontoselvityksen 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä, jossa työn on tehnyt biologi, FM Marko Vauh-
konen. Selvitysalue ilmenee kuvasta 1. 

 

 
Kuva 1. Visulahti pohjoinen -asemakaava-alueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Visulahden alueelta on tehty aiemmin luontoselvitys osayleiskaavaa varten (Ym-
päristösuunnittelu Enviro Oy 2007). Siinä todettiin Visulahti pohjoinen -asema-
kaava-alueelta yksi paikallisesti arvokas luontokohde, Holminoja, sekä liito-oravan 
esiintymisalueita. 

Lisäksi asemakaava-alueen läheisyydessä on tehty luontoselvityksiä liittyen valta-
tie 5:n parantamiseen. Vuonna 2012 tehdyssä liito-oravaseurannassa (Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy 2012) inventoitiin myös Pieksämäentien reunametsiä Visu-
lahti pohjoinen -asemakaava-alueen eteläpäässä. 

Vuoden 2015 luontoselvitys on tehty asemakaavatarkkuudella soveltaen Söder-
manin (2003) ohjeita. Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla 
mm. luontokohteiden rajat ja lajihavainnot voidaan paikantaa riittävällä tarkkuu-
della. 

Liito-orava 

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan liito-oravan esiintyminen 
asemakaava-alueella selvitettiin 16.–17.3.2015. Varhaisen kevään vuoksi maas-
tossa oli enää hyvin vähän lunta ja puiden tyvet olivat lumettomia. 

Inventointi tehtiin Sierlan ym. (2004) julkaisun ohjeiden mukaisesti. Alueen met-
säiset osat käveltiin kattavasti läpi taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä lukuun ot-
tamatta. Liito-oravan jätöksiä etsittiin sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden ty-
viltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat 
ja lepät. Jätöslöydöt ja muut kohteet paikannettiin GPS-laitteen avulla. 

Liito-oravan asuttamat metsiköt tai reviirin ydinalueet rajattiin havaintojen sekä 
puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Näiltä alueilta etsittiin 
lajin pesäpaikaksi sopivia kolopuita ja risupesiä. Liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikat (käytössä olevat pesäpuut lähiympäristöineen) rajattiin kartalle. Lisäksi 
tarkasteltiin liito-oravan käyttämiä tai lajille mahdollisia puustoisia kulkuyhteyksiä 
ympäröiville metsäalueille. 

Luonto- ja kasvillisuustyypit sekä arvokkaat luontokohteet ja lajiesiintymät 

Selvitysalueen aiempaa, osayleiskaavaa varten tehtyä (Ympäristösuunnittelu En-
viro Oy 2007) luonnonolojen ja kasvillisuuden yleiskuvausta päivitettiin ja täyden-
nettiin asemakaavatarkkuudelle. Tätä varten tehtiin maastoinventointeja 21.–
22.7.2015. 

Alueelta inventoitiin mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden (mm. luonnon-
suojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n 
mukaisten pienvesikohteiden, metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen, 
uhanalaisten tai silmälläpidettävien luontotyyppien sekä mahdollisten muiden ar-
vokkaiden luontokohteiden) esiintyminen. Todetut kohteet rajataan kartalle ja 
niistä kirjoitetaan tiivis sanallinen kuvaus. 
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Maastokäynneillä inventoitiin merkittävien kasvilajien (luontodirektiivin liitelajit, 
erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmällä-
pidettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset lajit) esiintyminen. Todetut kas-
viesiintymät paikannetaan ja niistä kirjataan ylös mm. runsaustieto. 

Muiden merkittävien eliölajien esiintymistä havainnoidaan maastokäyntien ai-
kana siltä osin kuin tämä on niiden ajankohdat huomioiden mahdollista ilman eri-
koismenetelmiä. Työn osana tehtiin asiantuntija-arviointi siitä, onko selvitysalu-
eella sellaisia kohteita tai elinympäristöjä, joilla voisi olla merkitystä ko. eliölajien 
elinympäristöinä. 

Luontokohteiden arvottaminen 

Arvokkaille luontokohteille annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka 
(vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden 
soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila 
ja huomionarvoinen lajisto. 
 
1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K) 
Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän luok-
kaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät linnustoalu-
eet eli ns. IBA-alueet. 
 
2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V) 
Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnallisesti 
arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja lajisto 
täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointioh-
jeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti arvokkaille koh-
teille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luonto-
tyyppien tai lajien kannalta. 
 
3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M) 
Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnallisesti 
arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja lajisto 
täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointioh-
jeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu maakunnallisesti arvokkaille koh-
teille. Alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien 
tai lajien kannalta. Alueet, joilla on (useita) silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhan-
alaisia luontotyyppejä ja lajeja. 
 
4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P) 
Kohteella esiintyy paikallisesti harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja. 
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3  TULOKSET 

3.1  Yleiskuvaus 

Luonnonolojen ja kasvillisuuden yleiskuvauksessa on käytetty asemakaavan alus-
tavan luonnoksen (24.2.2015) mukaisten aluevarausten rajoja. Niihin perustuvia 
osa-alueita on 21 (kuva 2). Nykyisiä tiealueita ei ole kuvattu. 

 

 
Kuva 2. Visulahti pohjoinen -asemakaava-alueen luonnonolojen yleiskuvauksessa käytetty kuvio-
jako (sinipunaiset viivat ja numerot 1–21). Asemakaava-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 
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Osa-alue 1 

Uudistuskypsää kuusikkoa, jossa on sekapuina mäntyjä ja kuvion länsireunalla 
muutamia haapoja. Kasvillisuus on tuoretta–lehtomaista kangasta ja kasvilajisto 
tavanomaista. Osa-alueella on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (ks. ala-
luku 3.3). 

Osa-alue 2 

Vaihteleva alue, jonka länsi- ja keskiosissa on jäljellä muutama puustoltaan uudis-
tuskypsä metsikkö (kuva 3). Pääpuulaji on kuusi ja mäntyä on sekapuuna varsinkin 
alueen länsireunalla. Koivua tavataan vain niukasti. Kasvillisuus vaihtelee näissäkin 
metsiköissä tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen. Kenttäkerroksessa tavataan 
mm. mustikkaa, puolukkaa, vanamoa, metsälauhaa, kangasmaitikkaa, oravanmar-
jaa, metsätähteä, käenkaalia ja metsäkastikkaa. Metsiköiden väleissä on avoha-
kattuja alueita, jotka kasvavat nykyisin taimikkoa. 

Osa-alueen keskellä on ilmeisesti erilaiseen varastointiin ja maa-ainesten läjittä-
miseen käytettyä avointa ja puoliavointa aluetta. Sen reunoilla kasvaa nuorta leh-
tipuustoa. 

Alueen koillisosassa on laaja kuvio taimikkoa–nuorta kasvatusmetsää. Suosaaren-
tien ja Pieksämäentien risteyksestä pohjoiseen päin on kuvio varttunutta kuusik-
koa. Lehtomaisella kankaalla on sekapuuna vähän koivua. Kuvion halki on kaivettu 
oja, jonka varrella kasvaa mm. hiirenporrasta ja muita saniaisia. 

 

 
Kuva 3. Keväistä kuusikkoa osa-alueella 2. 
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Osa-alue 3 

Alueen länsiosassa on nuorta koivikkoa, joka on kasvanut entiselle pellolle. Se-
kapuina kasvaa mäntyjä, haapoja, raitoja ja harmaaleppiä. Paikoin on tiheää lehti-
puuvesakkoa tai -pensaikkoa; edellisten lajien lisäksi mm. tuomea, pihlajaa ja kor-
pipaatsamaa. Alue on ojitettu, ja aluskasvillisuudessa vallitsevat maitohorsma, va-
delma, hiirenporras, mesiangervo ja nokkonen sekä nurmilauha, kastikat ja muut 
heinät.  

Osa-alueen keski- ja itäosassa on puustoltaan nuorta sekametsää sekä varttunutta 
kuusivaltaista metsää. Kasvillisuus on enimmäkseen lehtomaista kangasta. Osa-
alueen keskiosasta löydettiin liito-oravan jätöksiä (ks. alaluku 3.3). 

Suoraksi ojaksi kaivetun Holminojan uoman varrella tavataan mm. hiirenporrasta, 
mesiangervoa, suokelttoa, huopaohdaketta, viitakastikkaa ja rönsyleinikkiä. Kas-
villisuus on kapealti lähinnä kosteaa saniaislehtoa. Se ei ole erityisen edustavaa ja 
vaateliaimmat lehtolajit puuttuvat. Tiheän puuston muodostavat kuusi, koivu, 
tuomi, haapa ja pihlaja. 

Osa-alue 4 

Teollisuuskiinteistö. Puuttoman alueen eteläpuolella on pieni kuvio lehtomaisen 
kankaan varttunutta kuusikkoa. 

Osa-alue 5 

Pääasiassa uudistuskypsää lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jota on harvennettu. 
Puustossa on paikoin myös mäntyä sekä niukemmin koivua, haapaa ja raitaa. 
Nuorta lehtipuustoa ja taimikkoa on alueen lounaisreunalla, josta kuusikko on ha-
kattu. Kenttäkerroksessa tavataan mm. mustikkaa, käenkaalia, kevätpiippoa, met-
säkastikkaa, metsätähteä, oravanmarjaa, metsämaitikkaa, ahomansikkaa, vana-
moa ja kultapiiskua. 

Suoraksi ojaksi kaivetun Holminojan uomaa reunustavaa kasvillisuutta on kuvattu 
osa-alueen 3 kohdalla. Alueen eteläpäässä on liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikka (ks. alaluku 3.3). Lajin jätöksiä löydettiin melko laajalti osa-alueen keski- 
ja eteläosasta. 

Osa-alue 6 

Kapea kiilamainen alue, joka on nykyistä kantatietä ja peltoa pientareineen sekä 
näihin rajoittuvaa metsänreunaa. 

Osa-alue 7 

Alueen länsiosa on peltoa, jonka itäreunalla kasvaa nuorta sekapuustoa. Alueen 
keskiosa on kuusi–koivutaimikkoa, jossa kasvaa myös jonkin verran pihlajavesak-
koa ja runsaasti vadelmaa. Alueen itäosa on nuorta kasvatuskoivikkoa. 

Alueen eteläosassa on metsäautotien reunalla pieni kuvio varttunutta kuusikkoa 
(kuva 4). Kasvillisuus on tuoretta kangasmetsää. 
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Kuva 4. Pieni kuusikkokuvio osa-alueella 7. Taustalla taimikkoa. 

Osa-alue 8 

Nuorta tuoreen kankaan kasvatusmetsää, jonka pääpuulaji on koivu. Alueen itä-
reunalla on hieman runsaammin mäntyä. 

Osa-alue 9 

Kuten osa-alue 8, mutta puusto on koivua ja mäntyä. 

Osa-alue 10 

Alueen länsiosassa kasvaa nuorta koivikkoa ja kuusitaimikkoa. Osa-alueen keski-
vaiheilla on nuorta kasvatuskuusikkoa ja itäreunalla puolestaan nuorta kasvatus-
männikköä, jossa on vähän koivua sekapuuna. Kasvillisuus on koko alueella lä-
hinnä tuoretta kangasta ja kenttäkerroksen lajisto on tavanomaista. 

Osa-alue 11 

Nuorta sekapuustoista kasvatusmetsää. Kasvillisuus on myös tällä kuviolla tuo-
retta kangasta. Kenttäkerroksessa tavataan mm. mustikkaa, puolukkaa, metsä-
lauhaa, metsäkastikkaa, maitohorsmaa, kultapiiskua, metsätähteä ja kevätpiip-
poa. 

Osa-alue 12 

Peltoa ja sen reunalla kasvavaa nuorta kuusivaltaista metsää. Osa-alueen eteläpää 
on nuorta kasvatusmetsää. 
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Osa-alue 13 

Osa-alueen muodostavat suunnitellut katualueet. Ne sijoittuvat kokonaan nuoriin 
kasvatusmetsiin, jotka ovat osa-alueen länsi- ja keskiosissa pääosin koivuvaltaisia. 
Alueen itäosissa puustossa on myös mäntyä ja vähän kuusta. 

Osa-alue 14 

Alueen pohjoispäässä on nuorta kasvatusmetsää–taimikkoa. Eteläosan ojitetulla 
alueella kasvaa varttunutta kasvatusmetsää: mäntyä ja kuusta. Kasvillisuus on tuo-
retta kangasmetsää ja mustikkaturvekangasta. 

Osa-alue 15 

Osa-alueen länsireunalla on kuvio kuusi–mäntytaimikkoa; koivua on sekapuuna 
vain vähän. Taimikkokuvion itäpuolella on nuorta koivikkoa, jossa on sekapuuna 
vähän lehtikuusta. Alikasvoksena on kuusen taimia. Kasvillisuus on tuoretta–leh-
tomaista kangasta. 

Metsäautotien itäpuolella on nuorta kasvatusmetsää, jonka puustona on koivua 
ja kuusta sekä vähän mäntyä. Osa-alueen itäpää on koivuvaltaista taimikkoa. Kas-
villisuus on lähinnä tuoretta kangasta ja alueella on useita ojia. 

Osa-alue 16 

Metsäautotien länsipuoli on nuorta koivuvaltaista kasvatusmetsää. Tien itäpuoli 
on nuorehkoa mänty–koivumetsää, jossa on alikasvoksena kuusen taimia. Kasvil-
lisuus on tuoretta kangasmetsää. 

Osa-alue 17 

Nuorta kasvatuskoivikkoa tai koivu–kuusimetsää, jossa on alikasvoksena kuusen 
taimia (kansikuva). Osa-alueiden 16 ja 17 välinen numeroimaton kuvio on kasvilli-
suudeltaan vastaavaa. Tuoreen kankaan kenttäkerroksessa vallitsevat mm. met-
sälauha, metsäkastikka ja maitohorsma. 

Osa-alue 18 

Kuten osa-alue 11. 

Osa-alue 19 

Laaja kuvio nuorta kasvatusmetsää. Koivun lisäksi tavataan mäntyä ja kuusta sekä 
mm. vähän haapaa, pihlajaa ja harmaaleppää. Kasvillisuus on tuoretta tai lehto-
maista kangasta. 

Osa-alue 20 

Valtatie 5:n ja kantatie 72:n uusille linjauksille varattu yleisen tien alue. Sen etelä-
päässä on kapean pellon molemmin puolin lehtomaisen kankaan kuusikkoa sekä 
Holminojan varrella myös tuoretta ja kosteaa lehtoa. Holminojan varsi on arvokas 
luontokohde ja liito-oravan elinympäristöä (ks. alaluvut 3.2 ja 3.3). 

Kuusikon koillispuolella on samaa nuoren kasvatusmetsän kuviota kuin osa-alu-
eella 19. Edelleen koilliseen päin jatkuu sama varttuneen kasvatusmetsän kuvio 
kuin osa-alueelle 14. Mäntyä ja kuusta kasvavan kuvion kasvillisuus on tuoretta 
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kangasmetsää ja mustikkaturvekangasta. Metsikkö jatkuu pohjoisen suuntaan 
kantatien uudessa maastokäytävässä. Sen pohjoispuolella on nuorta kasvatusmet-
sää ja peltoa. 

Osa-alueen leveimmällä kohdalla kasvaa nuorta koivikkoa, jossa on sekapuuna vä-
hän lehtikuusta. Alikasvoksena on kuusen taimia. Perälän tilan peltoaukeaan ra-
joittuvalla kuviolla lehtikuusta on runsaammin. Metsäautotien itäpuolella on 
nuorta koivu–kuusimetsää. Osa-alueen itäosa on nuorta sekapuustoista kasvatus-
metsää ja kuusitaimikkoa. Kasvillisuus on koko alueella tuoretta kangasta. 

Osa-alue 21 

Alue on kantatiehen rajoittuvaa, pääasiassa varttunutta kuusikkoa ja kuusival-
taista sekametsää, jonka kapea pelto katkaisee. Alueen koilliskulmassa on pieni 
kuvio nuorta kasvatusmetsää. Kasvillisuus on lehtomaista kangasta, joka lähenee 
pohjoisosassa tuoretta kangasta. Holminojan varren arvokas luontokohde sijoit-
tuu lyhyellä matkalla tälle osa-alueelle (ks. alaluku 3.2). 

3.2  Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakun-
nallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja 
luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Vuoden 2015 luontoselvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnon-
suojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien tai vesilain 2 luvun 11 §:n 
mukaisten pienvesikohteiden kriteerit. 

Holminoja 

Holminojan uomaa ei ole kaivettu kokonaan suoraksi kantatie 72:n itäpuolella. 
Pellon läheisellä uomalla on merkitystä pienvesikohteena, vaikka se ei olekaan ve-
silain 2 luvun 11 §:n mukainen kohde. Holminojan arvoa lisää sen varrella oleva 
lehtokasvillisuus sekä liito-oravan elinympäristö. Lehdot on luokiteltu Suomessa 
uhanalaisiksi luontotyypeiksi (Raunio ym. 2008a, b). Ojavarren voidaan katsoa 
täyttävän myös metsälain 10 §:n mukaisen elinympäristön kriteerit. Paikallisesti 
arvokkaan Holminojan ja sen reunametsän luonnontila ja vesitalous tulisi säilyttää 
kuvaan 5 rajatulla alueella. Arvokas luontokohde jatkuu asemakaava-alueen ulko-
puolelle. Pääosa kohteesta ja sen kasvillisuudesta tulee tuhoutumaan, kun valtatie 
5 rakennetaan suunniteltuun uuteen maastokäytävään. 

 

 

 

 

 

 



Mikkeli, Visulahti pohjoinen. Asemakaavan luontoselvitys.  

 

 

12 
 

 

 

 

 
Kuva 5. Holminojan paikallisesti arvokas luontokohde (punainen rajaus) selvitysalueen etelä-
päässä. Asemakaava-alueen raja on merkitty sinisellä viivalla. 

3.3  Liito-orava 

Liito-oravaselvityksen tulokset ilmenevät kuvista 6 ja 7. Suosaarentien pohjois-
puolella todettiin liito-oravan käyttämä pesäpuu (ks. kuva 6), joka on lähiympäris-
töineen lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Liito-oravan jätöksiä löydettiin pesä-
puun ympäristöstä useiden puiden tyviltä. Lisäksi jätöksiä oli Suosaarentien etelä-
reunalla kasvavien kookkaiden kuusien tyvillä (ks. kuva 6). Ne ovat tärkeitä liito-
oravan kulkuyhteyksien ja suojan sekä mahdollisesti myös ruokailun kannalta. 
Kuusissa saattaa sijaita oravan risupesä, jota ei ole havaittu maasta tarkastele-
malla. 

Osa-alue 3:n keskivaiheilta (ks. kuva 6) löydettiin liito-oravan jätöksiä muutaman 
haavan tyveltä. Paikalta ei löydetty lajin pesäpuuta, joten kyse saattaa olla lajin 
ruokailualueesta, jota esim. Suosaarentien pohjoisreunan pesässä asuva yksilö 
käyttää. 

Pieksämäentien ja Arinakadun risteyksen läheisyydestä löydettiin toinen liito-ora-
van käyttämä pesäpuu (kuva 7). Tämä puu on kookas kuusi, jossa on oravan risu-
pesä (kuva 8). Puu lähiympäristöineen on liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikka. Lajin jätöksiä löydettiin laajalta alueelta pesäpuun pohjoispuolelta (kuva 
7). 
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Kuva 6. Liito-oravan jätöshavainnot (vihreät ympyrät) Suosaarentien molemmin puolin. Todettu 
pesäpuu on merkitty punaisella ympyrällä. Sininen viiva on asemakaava-alueen raja ja sinipunai-
silla viivoilla näkyvät osa-alueiden (ks. kuva 2) rajat. 

 

 
Kuva 7. Liito-oravan jätöshavainnot (vihreät ympyrät) Pieksämäentien molemmin puolin. Tode-
tut pesäpuut on merkitty punaisella ympyrällä. Sininen viiva on asemakaava-alueen raja ja sini-
punaisilla viivoilla näkyvät osa-alueiden (ks. kuva 2) rajat. 
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Kuva 8. Liito-oravan pesäpuu Pieksämäentien ja Arinakadun risteyksen läheisyydessä. 

Lisäksi liito-oravan jätöksiä löydettiin Pieksämäentien länsipuolelta Holminojan ja 
pienen pellon läheisyydestä (kuva 7). Löydetyt kaksi liito-oravan käyttämää pesä-
puuta sijaitsevat asemakaava-alueen ulkopuolella. 

Etelä-Savon ELY-keskus on päätöksellään 22.11.2012 myöntänyt poikkeusluvan 
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen ja heikentämiseen. 
Lupa koskee valtatie 5:n parantamista mm. Visulahti pohjoinen -asemakaava-alu-
een eteläpäässä. Poikkeuslupa on voimassa 31.12.2022 saakka. 
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3.4  Merkittävät lajiesiintymät 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa liito-oravan lisäksi muita aiempia havaintoja ns. Pu-
naisen kirjan (Rassi ym. 2010) tai muiden huomionarvoisten lajien esiintymisestä. 
Tällaisia ei todettu myöskään vuoden 2015 maastoselvityksissä lukuun ottamatta 
liito-oravaa ja muutamia linnuista tehtyjä hajahavaintoja. 

Alueen luontotyyppien ja kasvillisuuden perusteella voidaan arvioida suurella var-
muudella, että selvitysalueella on lepakoiden kannalta tärkeitä saalistusalueita. 
Näitä ovat lähinnä Pieksämäentien ja Suosaarentien läheisyydessä olevat, vähin-
tään varttunutta puustoa kasvavat metsiköt. Näissä metsiköissä esiintyy kevään ja 
kesän 2015 havaintojen perusteella myös joitakin huomionarvoisia lintulajeja. 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan Holminojan reunametsien lisäksi muita sellaisia 
kohteita tai elinympäristöjä, jotka olisivat huomionarvoisille lajeille tärkeitä. 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Visulahti pohjoinen -asemakaavan luontoselvityksessä todettiin yksi paikallisesti 
arvokas luontokohde, Holminoja. Se sijaitsee Pieksämäentien itäpuolella ja jatkuu 
selvitysalueen ulkopuolelle (kuva 5). Holminojan ja sen reunametsän luonnontila 
ja vesitalous tulisi säilyttää. Tämä on mahdollista vain siihen saakka, kunnes valta-
tie 5 rakennetaan suunniteltuun uuteen maastokäytävään. Valtatien rakentami-
nen hävittää pääosan kohteesta ja sen kasvillisuudesta. 

Holminojan uomaa tai vartta Pieksämäentien länsipuolella ei rajattu arvokkaaksi 
luontokohteeksi, sillä uoma on kaivettu suoraksi ojaksi ja kasvillisuus on muuttu-
nut mm. hakkuiden seurauksena. Kohteen luontoarvot voivat palautua tai lisään-
tyä, jos alueen annetaan kehittyä luonnontilassa. Holminojan varrelle ei tulisi 
osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä ja kohteen merkitys tai potenti-
aali tulisi huomioida myös metsänhoidossa. Alustavassa kaavaluonnoksessa Hol-
minoja sijoittuu VL-1- ja E-1-alueille. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (kuva 9) Suosaarentien pohjoisreunalla 
ulottuu alustavan kaavaluonnoksen VL-alueen lisäksi KTY-alueelle. Kohteen tur-
vaaminen sopivalla kaavamerkinnällä ja -määräyksellä on tarpeen. Pelkkä lisään-
tymis- ja levähdyspaikka on pinta-alaltaan liian pieni lajin elinpiiriksi, minkä vuoksi 
suositellaan säilytettäväksi myös sen läheisiä metsäalueita kuvaan 9 rajatun mu-
kaisesti. 

Pieksämäentien ja Arinakadun risteyksen läheisyydessä sijaitseva liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikka (kuva 10) sijoittuu alustavan kaavaluonnoksen E-1-
alueelle, joka on osoitettu metsäkoneiden ajoharjoitteluradaksi. Suunniteltu kaa-
vamääräys ei riitä turvaamaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Se tu-
lisi merkitä kaavakarttaan ja antaa kohdetta koskeva määräys, joka kieltää puiden 
kaatamisen. Muu E-1-alueen osa on liito-oravan reviiriä, jossa on runsaasti lajin 
käyttämiä suoja- ja ruokailupuita. Kuvaan 10 on rajattu vihreällä liito-oravan käyt-
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tämä metsäalue, joka suositellaan säilytettäväksi. Suunnitellusta kaavamääräyk-
sestä ei käy riittävän yksityiskohtaisesti ilmi, mitä tarkoitetaan alueen säilyttämi-
sellä puustoisena siten, että liito-orava voi käyttää sitä liikkumisreittinään. Metsän 
liiallinen harventaminen voi olla lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä. 

Alustava kaavaluonnos turvaa riittävät puustoiset kulkuyhteydet todettujen li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen välillä. 

 

 
Kuva 9. Liito-oravan arvioitu lisääntymis- ja levähdyspaikka on rajattu punaisella viivalla. Vihreällä 
viivalla on rajattu muut metsiköt tai puuryhmät, jotka suositellaan säästettäväksi lajin elinympä-
ristönä. Liito-oravan jätöshavainnot on merkitty vihreillä ympyröillä ja todettu pesäpuu punai-
sella ympyrällä. Sininen viiva on asemakaava-alueen raja. 
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Kuva 10. Liito-oravan arvioitu lisääntymis- ja levähdyspaikka on rajattu punaisella viivalla. Vihre-
ällä viivalla on rajattu muu metsäalue, joka suositellaan säästettäväksi lajin elinympäristönä. 
Liito-oravan jätöshavainnot on merkitty vihreillä ympyröillä ja todetut pesäpuut punaisilla ympy-
röillä. Sininen viiva on asemakaava-alueen raja. 
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