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1 JOHDANTO

Tehtävänä on laatia Natura –arvio Ohjelmakaaren kolmen eri asemakaavavai h-
toehdon toteuttamisen vaikutuksista Ylistönrinne-Kylmänoron kalliot Natura –
alueen luontoarvoihin. Ylistönrinteen – Kylmänoron Natura -alue  sijoittuu Jyvä s-
kylän kaupunkialueelle (kuva 1 ja liite 1). Työn on laatinut biologi Jari Kärkkä i-
nen Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion toimistosta ja ympäristösuunnittelija, fil.lis
Hannu Kemiläinen Suunnitteluke skus Oy:n Oulun toimistosta.

Työn lähtökohtana on luonnonsuojelulain 65§ 1, jossa todetaan, että mikäli tietty
hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankke i-
den tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi he ikentää Natura-
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on ta r-
koitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, on hankkeen toteuttajan arvioitava
vaikutukset riippumatta siitä, onko hanke tai suunnitelma luvanvarainen.

Kuva 1. Ylistönrinteen sijainti. (kuva puuttuu tästä pdf-versiosta)

2 YLISTÖNRINNE - KYLMÄNORON KALLIOT NATURA 2000 -ALUE

Ylistönrinne - Kylmänoron kalliot -alue on sisällytetty Suomen Natura 2000 -
verkostoon luontodirektiivin  perusteella (SCI -alue). Ylistönrinne-Kylmänoron
alueella suojelu kohdistuu luontodirektiivin liitteessä I esitetyistä luontotyypei s-
tä2 boreaalisiin lehtoihin ja  kasvipeitteisiin silikaattikallioihin. Kasvipeitteiset
silikaattikalliot peittävät Ylistönrinne - Kylmänoron kalliot Natura –alueesta
49% ja boreaaliset lehdot 3% (Natura –tietolomake 08.1996. Huom. prosenttilu-
ku on virheellinen, oikea l uku on lähempänä 50%, virhettä ei ole korjattu. Keski-
Suomen ympäristökeskus). Kasvipeitteiset silikaattikalliot sijoittuvat Ky l-
mänoron osalle. Ylistönrinne on lähes kokonaisuudessa boreaalista lehtoa. Ta u-
lukossa 1. on esitetty luontotyyppien edustavuus, luonnontila ja ylei sarvio.

Suojelun toteuttamiskeinoina ovat luonnonsuojelu-, maankäyttö- ja rakennuslaki.
Ylistönrinteen lehto on jo osin rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (6,2 ha). Osa
luonnonsuojelulailla toteutettavasta alueesta on asemakaavassa merkinnällä
VL/S. Muu alue toteutuu asemakaavan puistoaluemäär äyksellä VL.

                                               
1 65 §: Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi: ”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai
verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen ole s o-
vellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä,
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella,
jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaik utuksia.”
2 Luototyypillä tarkoitetaan luontodirektiivissä sellaisia maa- ja vesialuetyyppejä, joita luonnehtivat tietyt abioottiset eli elo t-
tomaan luontoon kuuluvat ominaispiirteet, kuten maaperä ja vesiolosuhteet sekä bioottiset eli elolliseen luontoon kuuluvat
ominaispiirteet, kuten kasvillisuus ja eläimistö.
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Taulukko 1. Ylistönrinne - Kylmänoron kalliot Natura -alueen luontotyyppien
edustavuus, luonnontila ja ylei sarvio (Natura –tietolomake 08.1996, Keski-
Suomen ympäristökeskus).

Luontotyyppi Edustavuus3 Luonnontila4 Yleisarvio5

Kasvipeitteiset silikaatt i-
kall iot

Ei merkittävä Hyvä On merkitystä

Boreaaliset lehdot Eriomainen Hyvä Tärkeä

Natura-alueen pesimälinnustoon kuuluvat seuraavat lintudirektiivin liitteen I l a-
jit:  pikkusieppo ja pyy. Pikkusiepon ja pyyn kannaksi on arvoitu 0-1 paria. Laji
on satunnaisesti havaittu Kylmänoron puolelta ( Hamarus, A., ilmoitus. Keski-
Suomen ympäristökeskus 2001). Pikkusieppo on valtakunnallisesti silmälläp i-
dettävä laji (Rassi, ym. 2000).  Pyy ei ilmeisesti enää esiinny alueella ( Hamarus,
A., ilmoitus. Keski-Suomen ympärist ökeskus 2001).

Alueen merkittävin laji on hienouurresulkukotilo, joka on valtakunnallisesti
erittäin uhanalainen laji eli lajiin kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä luonnosta
lähitulevaisuudessa (Rassi, ym. 2000). Alueella kasvaa lisäksi purotierrasammal,
joka on vanhassa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi, ym. 1991) todettu maaku n-
nallisesti silmälläpidettäväksi lajiksi. Uudessa luokituksessa (Rassi, Ym. 2000)
laji ei ole enää silmälläpidettävä. Lajin esiintymä on Kylmänoron al ueella.

3 VAIKUTUSALUEEN RAJAUS JA NATURA -ARVIO

Ylistönrinne - Kylmänoron kalliot Natura –alue sijoittuu Ohjelmakaaren asem a-
kaava-alueen pohjois- ja itäpuolelle. Ohjelmakaaren asemakaava-alueelta mu o-
dostuvat haitalliset vaikutukset kohdistuvat Ylistönrinteelle ja vaikutukset Ky l-
mänoron alueelle jäävä olemattomaksi.

Natura –arviossa keskitytään  niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella Ylistö n-
rinne - Kylmänoron kalliot Natura –alue on valittu Suomen Natura 2000 –suoj e-
luverkostoon. Näin arvion kohteena on boreaalisen lehdon –luontotyypin edust a-
vuus ja luonnontila. Muihin lajeihin tai niiden elinympäristöihin kohdistuvilla
merkittävilläkään haitallisilla vaikutuksilla ei tarkastelussa ole merkitystä. Tässä
tapauksessa kansallisesti uhanalainen hienouurresulkukotilo on otettu arvioinnin
piiriin, koska laji edustaa Ylistönrinteen luonnontilaa ja se kuuluu lehdon om i-
naispiirteisiin.  Boreaalisten lehtojen suojelun tavoitteena on erityisesti niille
tyypillisen rehevää ja ravinteista ympäristöä vaativien, usein levinneisyydeltään
eteläisten eliölajien säilyttäminen.

                                               
3 Edustavuusluokat: eriomainen edustavuus (A), hyvä edustavuus (B), merkittävä edustavuus (C) ja ei merkittävä edustavuus
(D).
4 Alueen luontotyyppien luonnontila on arvioitu kolmen tekijän suhteen: Rakenteen luonnontila, toiminnan luonnontila ja
ennallistamismahdollisuudet. Luonnontilaluokat: eriomainen (A), hyvä (B) ja kohtalainen (C).
5 Yleisarviossa annetaan kokonaisarvio alueen merkitystä kyseisen luontotyypin suojelulle. Yleisarvioluokat: Alue on erittäin
tärkeä (A), alue on tärkeä (B) ja alueella on merk itystä (C).
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT

Työ laadittiin olemassa olevan aineiston perusteella. Työn kannalta keskeisin a i-
neisto on seuraava:
- Airaksinen, O & Karttunen, K. 1998: Natura 2000 –luontotyyppiopas.

Ympäristöopas 46. Suomen ympäristökeskus.
- Arkjaatiset Oy 2000: Jyväskylän ohjelmakaari. Kaavaselvitys. 15.3.2000.
- Jyväskylän kaupunki, Kaavoitustoimisto 2000: Ohjelmakaaren asemakaava

muutos.  Muistio 15.11.2000.
- Jyväskylän kaupunki, Kaavoitustoimisto 2000: Osallistumis- ja arvioimi s-

suunnitelma. Ohjelm akaaren alueen asemakaavan muutos. 21.11.2000.
- Nevalainen, J. 2000: Hienouurresulkukotilon esiintymistiedot vuodelta

1998. Kartta. Jyväskylän yliopisto.
- Keski-Suomen lääninhallitus 1994: Luonnonsuojelualueen perustamispä ä-

tös 3.10.1994.
- Keski-Suomen ympäristökeskus 1999: Ylistönrinne-Kylmänoron kalliot

Natura –alue. Natura –ti etolomake.
- Lehtojensuojelutyöryhmä 1988: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma.

Komiteanmietintö 16. Valtion painatuskeskus. Helsinki.
- Lehtojensuojelutyöryhmä 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma;

kartat. Ympäristöminist eriö, ympäristösuojeluosasto sarja C 44. Helsinki.
- Penttilä, A. 1988: Hienouurresulkukotilon ( Clausilia dupia Drap.) esiinty-

minen Jyväskylän Ylistönrinteessä kesällä 1988. Jyväskylän kaupunki.
Moniste.

- Penttilä, A. 1989: Hienouurresulkukotilon ( Clausilia dupia Drap.) suojelu
ja tutkimus vuonna 1989. Jyväskylän kaupunki. Moniste.

- Penttilä, A. 2001: Hienouurresulkukotilon elinympäristövaatimukset,
haastattelu, 17.4.2001.

- Valovirta, E. 2000: Hienouurresulkukotilon biologia, haastattelu
27.2.2001.

Arviointiselvityksessä pyritään saamaan vastaus seuraaviin kys ymyksiin:
– Pysyykö luontotyypin luontainen levinneisyys v akaana?
– Säilyykö luontotyypin rakenteelliset ja toiminnalliset ominaispiirteet pi t-

källä aikavälillä sekä sille tyypillinen lajisto, kuten hienouurresulkuk otilo?

Lisäksi työssä esitetään:
- Rakentamisen alle jäävä kasvillisuus ja sen merkitys (Natura –alueen ulk o-

puolella oleva alue).
- Luonnonsuojeluarvojen heikentymisen arviointi.
- Johtopäätökset ja suositukset, joilla voidaan vähentää haitallisia vaikutu k-

sia.

Vaikutustarkastelussa arvioidaan rakentamisaikaiset ja kaavan toteuttamisesta
johtuvat välittömät ja välilliset vaikutukset.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat: 1) Nykyinen asemakaava (vaihtoehto 1), 2) Ar k-
kitehtitoimisto Arkjaatiset Oy:n laatima luonnos (vaihtoehto 2) ja 3) Kaavoitu s-
toimiston luonnos (vaihtoehto 3).
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5 OHJELMAKAAREN ASEMAKAAVAVAIHTOEHDOT

5.1 Nykyinen asemakaava (VEH 1)

Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1987, 1989, 1991 ja 1992. Nyky i-
nen asemakaava ilmenee kuvasta 2. Se mahdollistaa toimistorakennuksien r a-
kentamisen lähes Natura –alueen rajalle saakka. Asemakaava on vahvistettu e n-
nen kuin Suomen Natura  2000 –suojeluo hjelman esitys valmistui vuonna 1997.

Asemakaava on toteutunut osittain. Aluetta aloitettiin toteuttamaan 1990 –luvun
alussa. Alueen keskiosalle on rakennettu toimistorakennuksia. Vuodenvaihteessa
2001 valmistui kortteli 63.  Natura –alueen tuntumaan on rakennettu yksi tontti
(korttelissa 61). Tontilla sijaitsee  Stresstech Oy:n toimisto. Toteuttamatonta r a-
kennusoikeutta on kortteleissa 61 ja 62 sekä kortteli 64 osassa. Alueen nykytila
ilmenee liitteen 2. ortoi lmakuvasta.

Kuva 2. Nykyinen asemakaava (karttaote). (kuva puuttuu tästä pdf-versiosta)
.

5.2 Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy:n laatima luonnos (VEH 2)

Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy on laatinut Ohjelmakaari –alueelle kaavaluo n-
noksen, jossa lisätään alueen toimistorakennusten rakennusoikeutta. Rakennu s-
oikeus liki kaksinkertaistuu. Toimistorakennukset ja parkkitalot  on sijoitettu
kortteleissa 61,  62 ja 63 aivan Natura –alueen rajalle. Toimistorakennukset  ol i-
sivat 3, 4 ja 7 -kerroksisia.

5.3 Kaavoitustoimiston luonnos (VEH 3)

Jyväskylän kaupungin kaavoitustoimisto on laatinut nykyisen asemakaavan ja
Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy:n laatima luonnoksen pohjalta kompromiss i-
esityksen. Asemakaavaluonnoksessa on ulkokehän rakennukset sijoitettu tonttien
kadunpuolelle, eivätkä rakennukset suoraan rajoitu Natura -alueeseen. Rake n-
nuksien ja  Natura –alueen rajan väliin jäisi noin 15 metrin suojavyöhyke (kor t-
teleissa 61 ja 62). Korttelin 64:n rakennukset sijoittuisivat aivan Natura –alueen
rajalle. Toimist orakennukset olisivat 3 ja 4 -kerroksisia.

6 YLISTÖNRINNE

6.1 Lyhyt aluekuvaus
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Ylistönrinteen lehto on osin kivikkoisessa rinteessä sijaitseva tuore lehto, jossa
kasvaa vaateliaita lehtolajeja, mm. näsiä, koiranheisi, lehtokuusama, mustako n-
nanmarja ja kevätlinnunherne. Lehdon harvinaisuus on hienouurresulkukotilo.
Ylistönrinne on kotilon Suomen ainoa nykyisin tunnettu esiintymispaikka. Ka u-
punkialueella sijaitseva lehto on merkittävä sekä maisemallisesti että opetu s-
kohteena. Ylistönrinteen lehto on valtakunnallisesti arvokas le htoalue.

6.2 Maa- ja kallioperä

Ylistönrinne on  pohjois-eteläsuuntaisen mäenharjanteen  pohjoisosa (Jyväskylän
kaupunki 1986).  Maanpinta nousee Jyväsjärven rannasta nopeasti (tasosta +80,0
tasoon +122,0). Vallitseva maaperätyyppi on hiekkamoreeni. Moreeni rajoittuu
Jyväsjärven rannassa olevaan silttialueeseen. Ylistönrinteen yläosassa ja paikoin
rinteessä moreenipatja on ohut,  alle metrin vahvuinen (kuva 3). Rinne on varsin
louhikkoinen. Alueella on useita vanhoja lo uhoksia.

Kuva 3. Alueen maaperä. (kuva puuttuu tästä pdf-versiosta)

Ylistönrinteellä olevilla louhoksilla on louhittu dioriittista kiveä (pyroksen i-
dioriittia), joka on tunnettu nimellä ” Jyväskylän musta” (Keski-Suomen seut u-
kaavaliitto 1989).  Alueen kallioperä on dioriittia (Keski-Suomen seutukaav a-
liitto 1989). Ylistönrinteen itäpuolella on amfiboliittijuotti (Frost erus 1902).

6.3 Ylistönrinteen pienilmasto

Jyväskylän seudulla toukokuusta syyskuulle tuulee yleisesti luoteesta (Ilmati e-
teenlaitos 1997-99). Myös etelästä ja kaakosta tuulee usein. Vuoden keskimä ä-
räinen sademäärä on noin 600 mm (vertailukaudella 1961-90). Keskilämpötila
on 2,6BC. Jyväskylän alueen kuukausisademäärä ja keskilämpötila vuonna 2000
ja vertailukaudella 1961-1990 on esitetty kuvissa 4 ja 5.

Kuva 4. Kuukausisademäärä vuonna 2000 pylväinä sekä vertailukauden 1961-90
keskiarvo viivana (Ilmatieteen laitos 2001).
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Kuva 5. Kuukauden keskilämpötilat vuonna 2 000 pylväinä sekä vertailukauden
1961-90 keskiarvo viivana (Ilmatieteen laitos 2001).

Ylistönrinne avautuu pohjois- ja luoteissuuntaan. Keväällä lumi viipyy Ylistö n-
rinteellä hieman pitempään kuin etelä- ja lounaissuuntaisilla rinteillä. Kesällä s e-
kapuustoinen lehtokasvillisuus luo rinteelle pienilmaston, jossa ilman kosteuden
vuorokausivaihtelut ovat vähäisiä. Kivinen maapohja vaikuttaa osaltaan rinteen
pienilma stoon.

6.4 Reunavaikutus

Teiden ja rakennettujen alueiden aiheuttama reunavaikutus 6  muovaa Ylistön-
rinteen pienilmastoa, koska alueen pohjois- ja itäosa rajautuvat suoraan tiehen
sekä etelärajalla Stresstech Oy:n rakennettuun tonttiin. Reunavaikutus voidaan
luokitella kolmeen pääryhmään: (1) abioottiset vaikutukset, (2) suorat biologiset
vaikutukset ja (3) epäsuorat biologiset vaikutukset (taulukko 2).

Taulukko 2. Reunavaikutus.
Reunavaikutus Muutokset
Abioottiset vaikutukset

• Lämpötila nousee
• Haihdunta lisääntyy
• Maanpinnan kosteus vähenee
• Valoisuus kasvaa
• Tuulisuus lisääntyy

Suorat biologiset vaikutukset • Esim. puiden  kuolle isuus kasvaa
Epäsuorat biologiset vaikutuk-
set

• Valohakuiset lajit lisäänt y-
vät/predaatio kasvaa.

Reunavaikutus  ulottuu vaihtelevalle syvyydelle metsään. Puusto-, kasvillisuus-
ja pienilmastotutkimusten perusteella laaja aukkohakkuun reunavaikutus voi
ulottua varttuneeseen kuusivaltaiseen kangasmetsään jopa 50-100 m etäisyydelle
aukon reunasta (Ruuhijärvi, ym. 2000).  Yleisesti on havaittu, että aukon vaik u-

                                               
6 Reunavaikutus = metsikön pienilmaston, rakenteen ja /tai lajiston muutos lähellä metsän suohon, tiehen, vesistöön, peltoon,
hakkualaan tms. rajoittuvalla reunalla.
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tus metsän pienilmastoon on laajuudeltaan noin kolme kertaa puuston latvusko r-
keus (Hansson 1992).

Teiden ja rakennetun alueen aiheuttama 25 metrin levyinen reunavaikutus kattaa
Ylistönrinteen alueesta lähes 30%  (liite 4), 50 metrin levyinen reunavaikutus
kattaa alueesta noin 60% (liite 5) ja 100 metriin ulottuva reunavaikutuksen pei t-
tävyys on jo lähes 100%.

6.5 Hienouurresulkukotilo

Hienouurresulkukotilo löydettiin Ylistönrinteeltä vuonna 1955, jolloin E. J. V a-
lovirta ilmoitti löytäneensä alueelta 178 kotiloa. Laji on elinympäristön suhteen
vaatelias. Se suosii maaperältään neutraalia ympäristöä. Ylistönrinteen pieni l-
masto on lajille suotuisa.  Keväällä lumi viipyy pohjois- ja luoteisrinteellä pi t-
kään ja suojaa kotiloita silloin kun yöhallat ovat todennäköisiä. Ilmankosteuden
vuorokausivaihtelut ovat tuoreessa lehdossa vähäisiä. Huomattava osa hienouu r-
resulkukotilon keskieurooppalaisista esiintymispaikoista on raunioita, muureja
tai muita kivipintoja.  Ylistönrinteen lohkareinen maasto muistuttaa ainakin
päällisin puolin edellä mainittuja keskieurooppalaisia esiint ymispaikkoja.

Pienilmaston ohella kotilolle tärkeä ympäristötekijä on haapa ja sen karike. Sy y-
nä tähän on haavan rungon ja karikkeen luonne (lievästi emäksinen). Erityisesti
kotilo suosii vanhoja ja lahoavia haapoja. Hienouurresulkukotilon leviämiskyky
on heikko.

1980- luvun lopulla A. Penttilä (1988) arvioi populaation kooksi noin 3 500 k o-
tiloa (kartoitusalue laajempi kuin nykyinen suojelualue). Jyväskylän yliopiston
laajennustöiden takia vuonna 1989 siirrettiin 1 437 yksilöä Ylistönrinteen luo n-
nonsuojelualueelle. Nykyään Ylistönrinteen populaatiosta on noin puolet yl i-
opiston rakennetulta alueelta siirrettyjä yksilöitä. Ylistönrinteen hienouurresu l-
kukotilon populaation nykyinen elinalue ilmenee liitteestä 3.

7 RAKENTAMISAIKAISET VAIKUTUKSET

Rakentamisaikaiset haittavaikutukset (melu, pöly, ym.) välilliset vaikutukset jä ä-
vät boreaaliset lehdot -luontotyypille ja hienouurresulkukotilolle varsin vähä i-
seksi. Rakentamisaikaiset haitat jäävät myös lyhytaika isiksi.

Pääosa pölystä suodattuu rakennettavan alueen ja Ylistönrinteen Natura –alueen
reunavyöhykkeeseen. Kasvipeitteen vaikutus laskeumaan on voimakas erityisesti
metsän reunassa. Metsän sisälle siirryttäessä laskeuma alenee laskevan ek s-
ponentiaalisesti ja saavuttaa yleensä vakaan tason jo noin 15 metrin päässä tiheän
metsän reunasta. VEH 3:ssa pölyn vaikutus kasvillisuuteen jää pieneksi noin 15
metrin levyisen suojakasvillisuuden takia. VEH 1:ssä ja 2:ssa pölyn vaikutus
kasvillisuuteen on suurempi kuin VEH 3:ssa kapeamman suojavyöhykkeen
vuoksi.
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Rakennusvaiheen liikenteen päästöt jäävät tasolle, josta ei seuraa olennaisia va u-
rioita lehdon eliöyhteisön rakenteisiin. Melun vaikutus hienouurresulkukotiloon
on vähäinen eikä melulla ole olennaista merkitystä lehdon ominaispiirte isiin.

8 KAAVAVAIHTOEHTOJEN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Esillä olevista kolmesta kaavaluonnoksesta VEH 1:ssä ja VEH 2:ssa käytetään
ulkokehän tonttien ala tehokkaimmin rakentamiseen ja itse tonteille ei jää juuri
lainkaan suojapuustovyöhykettä. Selkein yhtenäinen suojametsävyöhyke on
VEH3:ssa.

Asemakaavoitettava alue pienentää nykytilanteen mukaista, Ohjelmakaaren u l-
koreunalta sekä yhden rakennetun tontin ulkoreunalta alkavaa Ylistönrinteen
laskennallista valuma-aluetta pinta-alallisesti hieman yli 20 % (51,7:stä 41,3:een
hehtaariin; rajaukset liitteessä 6), mikäli ajatellaan, että rakentaminen/tontin pe n-
gertäminen koskee koko tonttia.

Ohjelmakaaren alueen rakentaminen ei muodosta välittömiä vaikutuksia Natura
–alueelle, vaan vaikutukset ovat välillisiä. Todennäköiset vaikutukset Natura-
alueen luontoon tapahtuvat seuraavasti:

A) Natura –alueeseen rajautuvat rakentamattomat korttelit toimivat nykyään
suojametsävyöhykkeenä. Tämä suojametsävyöhyke Ohjelmakaaren ja Natura-
alueen väliltä poistuu suurelta osin. Tällöin metsän reunavyöhyke siirtyy lähe m-
mäs Natura-aluetta ja mahdollisesti Natura-alueelle saakka. Seurauksena on
ekologisia muutoksia mm. lisääntyneen valon seurauksena reunametsässä (re u-
navaikutus).

Ylistönrinteen yläosassa lämpö-, tuuliolo- ja valoisuusolosuhteet muuttuvat re u-
navyöhykkeen siirtymisen takia. VEH 1:ssa ja 2:ssa 25 metrin levyinen reun a-
vaikutusalue kattaa alueesta noin 46% ja VEH 3:ssa peitto on 40% (liite 4, ta u-
lukko 3). VEH 1:ssä ja VEH 2:ssa 50 metrin levyinen reunavaikutusalue peittää
alueesta jo 77% (liite 5, taulukko 3) ja VEH 3:ssa peitto jää hieman pienemmäksi
(75%).

Taulukko 3. Reunavaikutusaluepeitto.
Reunavaikutus Nykytilanne VEH 1 ja 2. VEH  3.

25 m levyinen alue 29% 46% 40%
50 m levyinen alue 60% 77% 75%

Rinteen yläosassa kasvillisuus muuttuu varjostuksen takia eritoten VEH 1:ssä ja
2:ssa; valoa vaativien lajien osuus vähenee ja varjoa vaativien lajien osuus ka s-
vaa. Hienouurresulkukotilolle rakennuksien varjostuksesta ei kuitenkaan ole
haittaa. Rakennukset vaikuttavat myös rinteen yläosan lämpötilaoloihin. Tämä
johtuu rakennusten varjostuksesta,  hukkalämmöstä, tuulen voiman vähenem i-
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sestä ja vähentyneestä haihdunnasta, joka johtuu kasvillisuuden vähyydestä ja
sadevesien nopeasta poisvirtauksesta.

B) Valuma-alueen reuna siirtyy valuma-alueen yläosassa kohti alarinnettä. Se u-
rauksena on muutoksia ylärinteen metsän kosteusolosuhteissa (veden määrä v ä-
henee, pintavirtausten reitit saattavat muuttua), mikä puolestaan aiheuttaa ekol o-
gisia muutoksia ainakin rinteen yläosan metsissä. Ylistönrinteen lehtokasvill i-
suus on riippuvainen pohjavesien liuottamista ravinteista (kallioperässä on amf i-
boliittia). Asemakaava-alueen rakentaminen vähentää rinteelle valuvien vesien
määrää arviolta vähintään 10-15%, mikäli sadevesiä ei palauteta takaisin ri n-
teelle.

C) Rakentamisen yhteydessä tehtävät maaperä- ja/tai kallioperäleikkaukset sekä
täytöt vaikuttavat rinteen yläosassa sekä pinta- että pohjaveden virtausolosuhte i-
siin ja tätä kautta rinteen yläosan ekolog iaan.

Hienouurresulkukotilon elinalueesta suurin osa jää todennäköisen vaikutusalueen
ulkopuolelle (liite 6). Survontien leventäminen ja yliopiston toimitilojen rake n-
taminen 1990 –luvulla pienensivät lajin esiintymisaluetta, eikä näiden toimien
vaikutusta lajin populaatiorakenteeseen ole vielä luotettavasti nähtävissä (Pen t-
tilä 2001). Pitkällä aikavälillä tapahtuvat muutokset rinteen kosteusoloissa voivat
olennaisesti muuttaa lajin elinoloja. Lisäksi Ohjelmakaaren alueen rakentaminen
lisää liikkumista Ylistönrinteellä, jolloin lajiin kohdistuva talla amisuhka kasvaa.

9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan arvioida, että kaikilla kaav a-
vaihtoehdoilla ekologiset muutokset ulottuvat todennäköisesti Natura-alueen yl ä-
reunalle. Vaikutusten suuruutta, merkittävyyttä ja ulottuvuutta ei tausta-aineiston
perusteella voida arvioida luotettavasti (arvioita vaikeuttaa mm. tarkan kasvill i-
suuskartan puute). VEH 2:ssä vaikutukset lienevät suurimmat. VEH 3:ssa va i-
kutukset ovat pienimmät. VEH 1:ssä vaikutukset jäävät VEH 2 ja VEH 3 väli lle.

Reunavaikutuksen lisääntyminen ei todennäköisesti haittaa lajia, koska lajin on
riippuvainen hyvin paikallisista pienilmasto-oloista (esim. lohkareiden kolot).
Nykyisen aineiston perusteella ei kuitenkaan voida luotettavasti arvioida säily y-
kö hienouurresulkukotilon populaatio elinkelpoisena pitkällä aikavälillä Ylistö n-
rinteellä, jos rinteen kosteusolot muuttuvat.

10 SUOSITUKSET

Jyväskylän kaupungin kaavoitustoimiston laatima VEH 3 on vähiten haittoja a i-
heuttava asemakaavavaihtoehto. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti voidaan su o-
sittaa, että alueen kortteleista rakennetaan vain osa.  Rakenne ttavaksi suositetaan:
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- korttelin 62:n kolme eteläistä tonttia.
- kortteli 63, kokonaisuudessaan.
- kortteli 64, huomioiden pohjoisrajalle suojavyöh yke.

Vaikutuksia voidaan lieventää:
- Säästämällä mahdollisimman leveä ja yhtenäinen suojametsävyöhyke alu s-

kasvillisuu ksineen kaava-alueen ulkoreunalla.
- Välttämällä pengerryksiä (täytöt) ja leikkauksia.
- Säästämällä esim. tonttien rajoilla Ohjelmakaaren reunalle asti ulottuvia

kaistoja alkuperäistä metsää (valuma-alue säilyy mahdollisimman laajana).
- Pintavesien virtailureittejä ei tulisi muuttaa.
- Suojavyöhykkeelle suositellaan puu- ja pensasistutuksia. Suositeltavat lajit

ovat koivu, pihlaja, haapa, n äsiä, koiranheisi, vaahtera ja punaherukka.
- Katoilta kertyvä sadevesien palauttaminen luo ntoon.
- Liikkuminen ohjataan erilaisilla rakenteilla, rakennesuunnitelulla ym. pois

Ylistönrinteeltä.

Ekologisten vaikutusten laatua, määrää ja ulottuvuutta voidaan arvioida mm. u l-
kokehälle jo rakennetun yhden tontin kohdalla maastoselvityksin. Hienouu r-
resulkukotilon populaation tila vaatisi lisäselvityksiä.
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