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Valkolehdokki (Platanthera bifolia) on kämmek-

käkasvi eli orkidea. Valkolehdokkeja kasvaa run-

saasti Tampereen seudun rehevissä metsissä.

Kaupunkirakenteen kasvun seurauksena valko-

lehdokkien elinympäristöjä kaavoitetaan raken-

tamiseen. Vi ime vuosina useiden kymmenien yk-

silöiden valkolehdokkiesi intymiä on jäänyt

rakentamisen alle esimerkiksi Vuoreksen ja Rus-

kon seudulla.

Valkolehdokki on luonnonsuojelulailla ja -ase-

tuksella rauhoitettu kasvilaj i . Rauhoitussäännök-

set eivät estä tuhoamasta valkolehdokkien eli-

nympäristöjä vaan rauhoitus koskee kasvien

yksilöitä ja ni ih in kohdistuvia toimenpiteitä. Rau-

hoituksen takia valkolehdokkiyksilöitä ei saa

poimia eikä tuhota.

Tässä valkolehdokkien pelastussuunnitelmassa

esitetään toimenpiteet, jotka toteuttamalla Lah-

desjärven asemakaava-alueen valkolehdokit voi-

daan si irtää turvaan rakentamisen tieltä. Silloin

yhdyskuntarakenteen laajeneminen ei haittaa

rauhoitettu jen kasvien esi intymiä.

Hankkeessa kehitetään menetelmiä valkoleh-

dokkien si irtämiseen. Valkolehdokkeja ei ole juu-

rikaan aiemmin si irretty Suomessa turvaan ra-

kentamiselta. Siten hankkeessa tuotetaan uusia

kokemuksia ja uutta tietoa valkolehdokkien si ir-

toistutuksista rakennushankkeiden yhteydessä.

Samalla hankkeessa kehitetään uudenlaista

käytäntöä, jossa luodaan harvinaisille kasveille

turvapaikka-alueita rakentamiselta.

Kasvien turvapaikasta voidaan mahdollisesti ke-

hittää Tampereella uudenlainen kasvien suoje-

lun tapa, jota on mahdollista tulevaisuudessa

soveltaa kaikissa kunnissa ja kaupungeissa Suo-

messa, joissa kaavoitetaan ja rakennetaan luon-

toalueita.

Koska valkolehdokki on rauhoitettu laj i , si irtois-

tutuksille haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta

poikkeuslupa. Vaikka Lahdesjärven asemakaava-

alueen valkolehdokit ovat väistämättä tuhoutu-

massa niiden elinympäristön muokkaamisen ja

rakentamisen seurauksena, ei yksittäisiä kasveja

saa si irtää turvaan ilman lupaa poiketa luon-

nonsuojelulaista ja -asetuksesta.

Si irtoistutuksille pyydetään myös maanomistajan

lupa. Tampereen kaupunki omistaa Lahdesjärven

asemakaava-alueen maat, sekä myös alueen

Lahdesjärvellä, jonne kasvit aiotaan si irtää. Lah-

desjärven alueella valkolehdokit lisäävät luon-

toarvoja ja kehittävät sen merkitystä luonnon-

suojelualueena.
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Valkolehdokkien si irroista ei ole Suomessa

aiempia dokumentoitu ja kokemuksia. Siten

hanke on kokeellinen ja si inä tuotetaan uutta

tietoa valkolehdokkien si irtoistutuksista.

Aikaisemmin Suomessa on si irretty

rakentamiselta turvaan esimerkiksi

punakämmeköitä Keravalla (Lutukka 2/2014).

Kokemuksia punakämmeköiden si irroista

käytetään soveltuvin osin mallina

valkolehdokkien si irtoistutuksissa.

Kämmeköillä on laajat sieni juuret, joiden kanssa

kasvit elävät symbioosissa. Kuten Keravan

punakämmeköiden tapauksessa, myös

Lahdesjärven valkolehdokkien kohdalla pyritään

kasviyksilöiden mukana nostamaan maasta

mahdollisimman suuri maapaakku, jotta

sieni juuret pysyvät kasvin mukana si irron aikana.

Lahdesjärven alueella maaperä on paikoitellen

kivistä, joten suuren maapaakun nostaminen ei

ole aina mahdollista. Maata nostetaan kasvien

mukaan kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa.

Osa Lahdesjärven valkolehdokkiyksilöistä kasvaa

lähellä toisiaan. Muutamalla paikalla kaksi ,

kolme tai neljä valkolehdokkia kasvoi alle 20 cm

päässä toisistaan. Nämä esiintymät nostetaan

yhdellä kerralla mahdollisimman suureen

astiaan.

Valkolehdokit istutetaan kohdealueella lähelle

toisiaan, mikä mahdollistaa mahdollisimman

hyvän suvullisen lisääntymisen tulevaisuudessa.

Yli sadasta si irrettävästä valkolehdokista

voidaan muodostaa si irtojen kohdealueelle vi isi

erillistä, noin 20 yksilön esi intymää. Useilla

paikoilla Lahdesjärven valkolehdokkien

esi intymissä kasvaa yli kymmenen yksilöä.

Keravan punakämmeköiden tapauksessa

todetti in , että uutta kasvupaikkaa ei voi jättää

ilman hoitoa. Siksi tässä hankkeessa seurataan

si irrettyjen valkolehdokkien esi intymiä

yksityiskohtaisesti . Samalla arvioidaan

hoitotoimenpiteiden tarve ja toteutetaan niitä

Lahdesjärven alueella.

Koska Lahdesjärven valkolehdokit tuhoutuisivat

asemakaavoituksen ja si itä seuraavan

elinympäristöjen muokkauksen ja rakentamisen

myötä, ei si irtoistutuksissa käytännössä voida

hävitä mitään. Jos si irtoistutukset kuitenkin

epäonnistuvat, saadaan silloin kerättyä

kokemuksia si itä, miten valkolehdokkeja ei

kannata si irtää.

Ennen kuin valkolehdokki rauhoitetti in vuonna

1956, kasvia kerätti in ja si irretti in puutarhoihin .

Ennen si irtojen konkreettista toteutusta Villi

vyöhyke -yhdistys etsi i vanhoista

puutarhakirjoista mahdollisia mainintoja

valkolehdokkien istutukseen ja hoitoon li ittyen.
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LAHDESJÄRVEN ASEMAKAAVA-ALUE
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Siirrettävät valkolehdokit si jaitsevat Tampereella

Lahdesjärven asemakaava-alueella (kaava nro

8534). Alueelle tulee työpaikka-alue. Asemakaa-

voitus on vielä kesken eikä kaava-alue ole lain-

voimainen. Tätä si irtosuunnitelmaa tarkenne-

taan kaavan vahvistuttua siten, että vain

rakentamisen alle jäävät valkolehdokit si irretään

turvaan. Asemakaava-alueelle jää myös raken-

tamisen ulkopuolelle valkolehdokkeja.

Villi vyöhyke -yhdistyksen jäsenet tekivät alu-

eelle maastokäynnit 10.7.2014 ja 2.7.2015. Vuonna

2014 löydetti in alueelta 31 elinvoimaista valko-

lehdokkia. Löydetyistä kasveista osa oli kukassa

ja jotkin yksilöt kasvoivat lehtiruusukkeina.

Vuonna 2015 kukkivia valkolehdokkeja löydetti in

alueelta 1 16 kappaletta. Vuoden 2015 kartoituk-

sissa löydetti in runsaasti myös lehtiruusukkeita,

mutta ni itä ei ehditty ajankäytöllisistä syistä et-

siä systemaattisesti , koska niiden löytäminen on

huomattavasti h itaampaa kuin kukkivien yksilöi-

den kartoittaminen.

Kaavan valmisteluun li ittyvässä Lahdesjärvi-La-

kalaivan maisema- ja ympäristöselvityksessä

(Tampereen kaupunki 2006) samalta alueelta oli

löydetty 40 valkolehdokkia. Maastokäynnillä 2014

ja 2015 valkolehdokkien esi intymät poikkesivat

2006 kartoitetu ista kasvustoista. Myös vuosien

2014 ja 2015 kasvustot poikkesivat toisistaan,

mutta tiheimmät keskittymät si jaitsivat suurin

pi irtein samoilla paikoilla.

Ote Lahdesjärven osayleiskaavasta Ote maankäytön yleissuunnitelman

maankäyttökaaviosta
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VALKOLEHDOKIT LAHDESJÄRVEN
ASEMAKAAVA-ALUEELLA
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2017 havainnot
2015 havainnot
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Lahdesjärven teollisuusalueen asemakaava-alu-

eelta pelastetut valkolehdokit si irretään Särki-

järven rannalle Leppäsen alueelle. Alue on Tam-

pereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman

kohde numero 45.

Kohteen pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria. Kohteen

suojelun tapa on kaavamerkintä ja metsälaki .

Luonnonsuojeluohjelman mukaan kohde säily-

tetään luonnonmukaisena.

Leppäsen alueen luonto on vaihtelevaa. Siellä on

koivuvaltaista lehtoa, tervaleppiä, eri ikäisiä

kuusikoita ja haaparyhmiä. Alueella on jonkin

verran suuria kaatuneita kuusia maapuina, jotka

ovat valkorihmakäävän kasvualusta. Leppäsen

alueen suojelun eräs tarkoitus on suojella val-

korihmakäävän kasvupaikkaa.

Alueella on aukeita, jotka sopivat seuralaislaj is-

toltaan ja mikroilmastoltaan valkolehdokkien

si irtojen kohteeksi . Alueelta ei kuitenkaan ole

aiemmin löydetty valkolehdokkeja.

Valkolehdokkien si irtojen seurauksena Leppäsen

alueen luontoarvot ja sen merkitys luonnonsuo-

jeluohjelman kohteena lisääntyy. Leppäsen

luonnonsuojelukohteesta tulee valtakunnalli-

sesti merkittävä kohde, jolla kokeillaan harvi-

naisten kasvien si irtämistä turvaan rakentami-

selta.

SÄRKIJÄRVEN RANTAMETSÄ
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Koska valkolehdokit ovat luonnonsuojeluasetuk-

sen (19.6.2013/471 ) 20 §:n nojalla rauhoitettu laj i ,

on ni iden si irtäminen laitonta ilman poikkeamis-

lupaa. Siten Villi vyöhyke -yhdistys hakee Lah-

desjärven asemakaava-alueen valkolehdokkien

si irroille poikkeamislupaa Pirkanmaan ELY-kes-

kukselta.

Ennen luvan hakemista ELY-keskukselta, yhdistys

on varmistanut, että si irroille on maanomistajan

eli Tamperen kaupungin lupa. Tampereen kau-

pungin lupa on pyydetty sekä valkolehdokkien

nostamista varten Lahdesjärven asemakaava-

alueelta sekä niiden istuttamista varten Lahdes-

järven alueelta valitulle kohteelle.

Si irtojen edellytyksenä on, että si inä tuotetut

toimenpide- ja seurantaraportit ovat julkisia. Si-

ten ne hyödyntävät valkolehdokin suojelua mah-

dollisimman laajasti .

Valkolehdokkien si irrot suunnittelee ja toteuttaa

Villi vyöhyke -yhdistys.

Valkolehdokit si irretään asemakaava-alueelta

ennen alueen metsänhakkuiden ajankohtaa.

Koska valkolehdokkien esi intymät ja yksilöiden

si jainnit asemakaava-alueella ovat vaihdelleet

vuosittain , kartoitetaan alue uudelleen juuri en-

nen si irtojen toteuttamista, jotta si irtojen avuksi

saadaan tuotettua ajankohtaista tietoa.

Tätä si irtosuunnitelmaa voidaan muuttaa Tam-

pereen kaupungin tai Pirkanmaan ELY-keskuksen

ehdotuksesta.
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Rauhoitettu jen valkolehdokkien si irtämisestä ei

ole Suomessa juurikaan aiempia kokemuksia. Si-

ten si irrot ovat kokeellinen pilottitapaus raken-

tamisen uhkaamien valkolehdokkien pelastami-

sesta Suomessa. Kokeellisen luonteensa takia

si irtoih in li itetään tutkimuksen näkökulma. Sa-

malla tutkitaan, miten valkolehdokki kannattaa

si irtää ja millaisin menetelmin. Koska hanke on

kokeellinen, sitä varten laaditaan seurantaohjel-

ma. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa valkoleh-

dokkien si irtämisestä.

Hankkeen seurantaohjelman tuloksena muodos-

tetaan suositusluonteisia johtopäätöksiä, joiden

avulla valkolehdokin si irtäminen voidaan toteut-

taa. Si irroissa toteutetut toimenpiteet kuvataan

tekstien ja valokuvien avulla. Toimenpiteiden to-

teutumisesta raportoidaan julkisesti .

Hankkeen seurantaohjelmassa tutkitaan:

1 ) Si irrettyjen valkolehdokkien elinvoimaisuutta

ja kasvua,

2) Valkolehdokkien lisääntymistä, esi intymien

runsauksia ja levinneisyyksiä, sekä

3) Hoidon tarvetta si irtojen kohdealueella

Seurantaohjelmassa arvioidaan seuraavat asiat:

A) Esiintymien kuvaus (maastokäynti kerran kas-

vukaudessa)

- Tarkka si jainti

- Laj i lle soveliaan alueen pinta-ala

- Yleiskuvaus (kasvillisuustyyppi, puusto, maalaj i ,

kosteus, ravinteisuus, avoimuus/sulkeutunei-

suus, ym.)

- Seuralaislaj it: valtalaj it ja luonnehti jat

- Kilpailevat laj it

- Esi intymän jakautuminen osi in

- Uhkatekijät

- Toteutettu jen si irtotoimenpiteiden vaikutukset

- Jatkotoimenpiteiden tarkentaminen

B) Havaintotiedot (maastokäynti kerran kasvu-

kaudessa)

- Esi intymän osien laajuus

- Yksilö-/versomäärä

- Yksilöiden/versojen ikä, koko ja kunto

- Kukinnan vaihe

- Havainnot edellisvuotisista yksilöistä

- Lisätietoja (valokuvat, ym.)

Seurantaohjelmaa varten käytetään maasto-

käynneillä UHEX-seurantalomaketta soveltaen.

Seurantaohjelmassa kerätyt tiedot arkistoidaan

ja kootaan. Ne raportoidaan Pirkanmaan ELY-

keskukselle ja Tampereen kaupungille vuosittain .

Seurannan tuloksena muodostetaan suositukset

valkolehdokkien si irtämiselle.

TUTKIMUS JA SEURANTA
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