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1.  Johdanto

Tämän  selvitysalueen    Santalahden  asemakaavaalueen    asemakaavoitus  perustuu
8.5.2008  lainvoiman  saaneeseen  Santalahden  osayleiskaavaan.  Asemakaavaalue
koostuu  15  tontista  sekä  liikenne  ja  muista  yleisistä  maaalueista.
Asemakaavasuunnitelman  tavoitteena  on  muuttaa  alue  asuntoalueeksi.  Asemakaavan
laatiminen  alueelle  on  vuosien  2008  –  2010  kaavoitusohjelmassa  ajoitettu  Santalahden
itäosan osalta vuoteen 2009 ja länsiosan osalta vuoteen 2010.

Selvitysalue  rajautuu  pohjoisessa  Rantatiehen  ja  etelässä  Pohjanmaan  rataan  ulottuen
lännessä  Pispalan  kirkon  paikkeille  ja  idässä  Haarlan  entisen  tehtaan  paikkeille.  Alue
sijaitsee  eteläosiltaan  melko  jyrkähköllä,  pohjoiseen  viettävällä,  rinteellä  muun  alueen
ollessa  melko  tasaista,  pääasiassa  vanhaa  teollisuusaluetta.  Selvitysalueen  pintaala  on
11,7  ha,  itälänsisuuntainen ulottuvuus  hieman yli  kilometrin  ja  pohjoiseteläsuuntainen
ulottuvuus  hieman  yli  700  metriä.  Tämän  selvityksen  tavoitteena  on  tuoda  esille
Santalahden  asemakaavaalueen  kasvistollisesti  arvokkaimpia  kohteita,  biotooppeja  ja
osaalueita asemakaavoituksen pohjaksi.

Matti Kääntöselle paljon kiitoksia avusta muutamien esiintymien sijainnin selvittämisessä.

2. Aineisto ja menetelmät

Tämän  selvityksen  aineistona  on  elokuussa  2009  tehdyt  havainnot  kasvillisuudesta  ja
kasvistosta. Lisäksi aiemmat alueen lajistohavainnot on tarkastettu Tampereen kaupungin
Oracletietokannasta.  Kesän  2009  havainnot  tehtiin  elokuun  loppupuolella.  Tällöin  kaikki
alueella  esiintyvät  lajit  olivat  jo  saavuttaneet  kasvullisen  vaiheen  ja  kaikki  tänä  vuonna
esiintyvät  lajit  olivat  periaatteessa  hyvin  esillä.  Kuitenkin  elokuussa  kevätaikaislajit
saattavat peittyä  ja näivettyä helposti muun  kasvillisuuden sekaan. Tekstissä merkittävin
lajisto  on  lihavoitu  ja  statuslajien  perässä  käytetään  seuraavia  statusta  ilmaisevia
lyhenteitä:

VU = vaarantunut uhanalainen
R = rauhoitettu laji (luontaisilla kasvupaikoillaan)
RTN = Alueellisesti uhanalainen laji Tampereen pohjoisella osaalueella

Kuva 1. Santalahden vanhaa ja vielä käytössä
olevaa asuntokantaa.
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3. Luonnon ja ympäristön yleispiirteet

Santalahden selvitysalue on voimakkaasti  ihmistoiminnan muovaamaa aluetta  teollisuus
ja liikennealueineen. Ainoat muuta aluetta luonnontilaisemman oloiset osaalueet ovat 200
metrin  pituinen,  vanhaa  mäntyä  kasvava,  metsäinen  kaistale  selvitysalueen  länsipäässä
sekä sekametsäkaistale vanhan  tulitikkutehtaan  tontin  ja  rautatien välissä idässä. Näiden
luonnontilaisempien  osien  välissä  maasto  on  voimakkaasti  käsiteltyä,  teollisuus  ja
vanhoine  asuinalueineen  (kuva  1.).  Viime  vuosina  alueelle  on  noussut  myös  uutta
pienteollisuutta ja asuinalueita. Rakennetun alueen väliin jääneillä kaistaleilla, penkoilla ja
joutomailla  kasvaa runsaasti  villiintynyttä kulttuuri  ja puolikulttuurilajistoa, seassa  joitakin
luontaisiakin  lajeja.   Selvitysalue on maisemallisesti melko näkyvällä paikalla, Näsijärven
suunnasta, josta ne näkyvät Tampereen silhuetissa kauas.

5. Kasvillisuus ja kasvisto (liite 1.)

Selvitysalueiden  kasvisto  on  suurimmalla  osalla  aluetta  ihmisen  toiminnan  tulosta;
maansiirron  mukana  kulkeutunutta,  teollisuuden  tavaratoimitusten  tuomaa,
rautatieliikenteen  tai  muun  liikenteen  mukanaan  kuljettamaa  tai  suorastaan  istutettua,
mutta  villiintynyttä  lajistoa.  Alueelta  havaittiin  vain  yksi  luonnonsuojelullisen  statuksen
omaava  laji, vuorijalava  (Ulmus  glabra,  R),  mutta  sen  esiintymien  statusarvo  on
kiistanalainen. Toisaalta esiintymiä ei voine pitää statuksen osoittamassa arvossa, koska
laji  ei  esiinny  luontaisilla  esiintymisalueillaan.  Toisaalta  esiintymät  ovat  seurausta
luontaisesta leviämisestä alun perin istutusperäisistä yksilöistä. Laji lienee siis alun alkaen
ollut  istutusperäinen,  vaikka  on  sittemmin  kylväytynyt  alueelle  laajemmaltikin.
Selvitysalueelta  löydettiin  neljä,  lähinnä  pensasmaista  kokoa  olevaa  vuorijalavaa,  joista
kolme  kasvaa  länsipään  metsäisellä  vyöhykkeellä  ja  yksi  keskellä  vanhaa
teollisuusaluetta.  Tampereen  seutu  kuuluu  kyllä  vuorijalavan  luontaisen  esiintymisen
pohjoisimpiin  alueisiin.  Toinen  luonnonsuojelullisen  statuksen  rajoilla  oleva  laji
selvitysalueelta  on kyläkellukka  (Geum  urbanum,  RTN).  Se  on  Tampereen
pohjoisosassa  alueellisesti  uhanalainen,  mutta  niin  selvitysalueellakin  kuin  myös  koko
kantakaupungin alueella sitä kasvaa melko runsaasti.

Seuraavassa  otetaan  esille  joitakin  merkittävimpiä  kasvilajistollisia  arvoja,  mutta  niiden
ohella  alueella  kasvaa  iso  joukko  muutakin  kulttuurilajistoa.  Osa  lajistosta  kuuluu  ns.
pioneeri tai ruderaattilajeihin, jotka tulevat ja menevät maan paljastuessa ja kasvillisuuden
sulkeutuessa.  Jo  varsin  pitkään  ihmistoiminnan  muovaamana  alueena  selvitysalueelta
löytyy  kohtalaisen  paljon  varsinaisia  istutusperäisiä  lajeja  (kulttuurilajisto),  joita  esiintyy
luonnollisesti  eniten  metsäkaistaleiden  ulkopuolisilla,  ihmisen  muokkaamilla,  alueilla.
Tällaisia  lajeja  löydettiin  elokuussa  2009  parisenkymmentä;  esimerkiksi  pihlajaangervo
(Sorbaria  sorbifolia),  aitokilsepensas  eli  hopeapensas  (Eleagnus  communtata),
japanintatar  (Fallopia  japonica),  suopayrtti  (Saponaria  officinalis),  tuoksuvatukka  (Rubus
odoratus),  illakko (Hesperis matronalis), villiviini (Parthenocissus sp.), ruusumalva (Malva
alcea),  ruttojuuri  (Petasites  sp.),  suikeroalpi  (Lysimachia  nummularia)  ja  vuohenkello
(Campanula  rapunculoides).  Myös  Suomelle  luontaista  lajistoa  on  käytetty
koristekasveina.  Näitä  selvitysalueella  ovat  mm.  isomaksaruoho  (Sedum  telephium)  ja
kurjenkello  (Campanula  persicifolia).  Isomaksaruoho  ja  kurjenkello  voidaan  lukea
kuuluviksi  myös  ns.  puolikulttuurilajeihin,  jotka  kulkeutuvat  ihmistoiminnan  mukana  tai
löytävät  elinympäristön  ihmisen  kautta  syntyneistä  uusista  elinympäristöistä.
Puolikulttuurilajit  voivat  olla  niin  luontaisia  kuin  myös  tulokaslajejakin.  Muita
puolikulttuurilajeiksi  luokiteltavia  lajeja  selvitysalueelta  ovat  mm. kyläkellukka  (RTN),
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mäkikaura (Avenula pubescens), volganpernaruoho (Sisymbrium volgense), kissankello
(Campanula rotundifolia),  jättiputki (Heracleum sphondylium), punaailakki (Silene dioica),
keltamo  (Chelidonium  majus),  kyläkarhiainen  (Carduus  crispus),  huopakeltano  (Pilosella
officinarum),  pukinjuuri  (Pimpinella  saxifraga),  peltosaunio  (Tripleurospermum  inodorum)
ja  harmio  (Berteroa  incana).  Tässä  selvityksessä  huomioidusta  lajistosta  ulkomaista
alkuperää on peräti kolmisenkymmentä  lajia, esimerkiksi suopayrtti, keltamo, peltosaunio
(Tripleurospermum inodorum) ja suikeroalpi.

Selvitysalueiden Tampereella luontaisiksi luettavia huomioarvoisia lajeja ovat vuorijalava
(R), kyläkellukka (RTN), ketokäenminttu (Satureja acinos), litulaukka (Alliaria petiolata)
ja kevätlehtoleinikki  (Ranunculus  fallax).  Tulokaslajeista  huomionarvoisia  ovat
idänukonpalko  (Bunias  orientalis), törrösara  (Carex  muricata), ketokaunokki
(Centaurea scabiosa) ja kamomillasaunio (Matricaria recutita).

Vuorijalava (R) on erityisesti kallionalus ja puronvarsilehtojen laji. Sitä on käytetty myös
koristepuuna  ja  usein  sitä  tapaa  myös  viljelykarkulaisena.  Vuorijalavan  esiintyminen  on
painottunut  seudulle  HankoLoviisa,  ja  Tampereella  se  on  jo  pohjoisilla  rajoillaan,  mutta
yksittäisiä  esiintymiä  on  idempänä  aina  Kuopion  korkeudelle  ja  rannikolla  noin  Vaasan
tietämille  asti.  Tampereella  lajia  kasvaa  luontaisesti  vain  joillakin  suotuisimmilla
kasvupaikoilla, kallionaluslehdoissa.

Kyläkellukka (RTN) on voimakkaasti LounaisSuomeen painottuva laji,  joka on verraten
yleinen  linjan  Kristiinankaupunki  –  Hämeenlinna  –  Kotka  lounaispuolella,  mutta
harvinaistuu  jyrkästi  koilliseen  siten,  että Tampereen  pohjoisosissa  se  on  jo  alueellisesti
uhanalainen.  Hajanaisia  yksittäisiä  esiintymiä  on  noin  Kuopion  korkeudelle  asti.
Selvitysalueella kyläkellukkaa kasvaa melko tasaisesti koko alueella erilaisilla  joutomailla,
penkereillä, tienvarsilla ja pihoilla.

Alueen ketokäenminttu –esiintymä on ainoa tiedossa oleva esiintymä Tampereella. Tämä
vakiintunut  esiintymä  sijaitsee  selvitysalueen  rajoilla  tai  juuri  ja  juuri  sen  ulkopuolella.
Tämä  kalkinsuosijoihin  lukeutuva  laji  kuuluu  EteläHämeessä  harvinaisiin  alkuperäisiin
lajeihin,  mutta  on  osassa  Suomea  muinaistulokas.  Luontaisesti  sitä  on  EteläRannikolta
EteläSavon  kautta PohjoisKarjalaan  ulottuvalla  vyöhykkeellä.  Suomenselän  alueelta se
puuttuu ja voi sanoa, että Tampereella se kasvaa esiintymisensä luoteisimmilla rajoillaan.
Lajin elinympäristöä ovat perinnebiotoopit: kedot, kuivat niityt, kalliot ja muut kuivat törmät
ja penkereet.

Litulaukka on harvinaisuus Tampereella, jossa sitä kasvaa vain muutamassa paikassa ja
sen  valtakunnallinen  esiintyminen  keskittyy  Lounais  EteläSuomeen;  Ahvenanmaalle  ja
Uudellemaalle. Muualla sen esiintyminen on lähinnä yksittäistä ja pohjoisimmat esiintymät
sijaitsevat KeskiSuomen korkeudella. Litulaukkaa kasvaa selvitysalueella pihoilla ja niiden
reunoilla, katujen varsilla  ja  joutomailla. Tämän hetkisen  tiedon mukaan  litulaukan paras
esiintymä  Tampereella  kasvaa  juuri  ja  juuri  selvitysalueen  pohjoisen  rajan  ulkopuolella,
entisen Haarlan tehtaan kohdalla, Rantatien pyörätien penkalla (ks. Kekkosentien tunnelin
asemakaavaalueen kasvistoselvitys, 2009).

Kevätlehtoleinikkiä esiintyy Suomessa pääasiassa Lounaassa ja EteläHämeessä. Muita
pienempiä  esiintymiä  löytyy  harvinaisena  mm.  Laatokan  lehtokeskuksen  (KeskiKarjalan
lehtokeskus)  vaikutusalueelta,  Suomen  puolelta  rajaa  sekä  Kuopion  lehtokeskuksen
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alueelta.  Sitä  kasvaa  myös  Ahvenanmaalla.  EteläHämeessä  sen  voi  katsoa  olevan
paikoin jopa yleinen. Kevätlehtoleinikkiä kasvaa myös kosteissa lehdoissa ja lehtokorvissa.

Volganpernaruoho  kuuluu  harvinaisiin  itäisiin  uustulokaslajeihin.  Lajista  on  satunnaisia,
yksittäisiä,  esiintymiä  aina  Oulun  korkeudelle  saakka.  Selvitysalueen  rajalla,  erään
lastaussillan  alla,  sijaitseva  esiintymä  on  kuitenkin  vakiintunut  paikalleen.  Esiintymä  on
ainoa tunnettu Tampereella. Sitä esiintyy yleensä paikoilla, joilla on käsitelty esim. viljaa tai
muita kasviperäisiä tuontitavaraa.

Idänukonpalko kuuluu ItäEuroopasta tulleisiin uustulokkaisiin. Sitä esiintyy harvinaisena
aina  Oulun  korkeudelle  asti  lukuun  ottamatta  Suomenselän  aluetta.  Lajia  kasvaa
kaikenlaisilla  joutomailla,  tien penkoilla  ja pihoilla. Selvitysalueen idänukonpalkokasvustot
sijoittuvat Rantatien varrella olevalle  tyhjälle tontille.  Idänukonpalkoa kasvaa Tampereella
siellä täällä: mm. Pispalassa, Hervantaväylän varrella ja Tarastenjärven kaatopaikalla.
Törrösara  on  Tampereen  seudulla  kohtalaisen  harvinaisina  esiintyvä  laji.  Se  on
Ahvenanmaalla  alkuperäinen,  mutta  muualla  Suomessa  muinaistulokas.  Se  kasvaa
Tampereella  esiintymisensä  koillisimmilla  rajoillaan.  Törrösara  on  usein  merkkinä
aiemmasta  laidunnuksesta  ja  Tampereella  sitä  löytyy  muutamilta  paikoilta  sieltä  täältä,
mm. Pispalasta, Lentävänniemestä ja Tohlopista.

Ketokaunokkia löytyi selvitysalueelta noin
puolen  neliön  alalta  (kuva  2.),  joka
esiintymä  on  toinen  tunnettu  esiintymä
Tampereella; toinen on Järvensivun radan
varressa.  Runsaimmillaan  Suomessa  sitä
kasvaa  EteläHämeestä  kohti  Savoa
ulottuvalla  vyöhykkeellä.  Tampereella  laji
on  luoteisimmillaan  lukuun  ottamatta
rannikkoseutua  ja  joitakin  yksittäisiä
esiintymiä aina Oulun korkeudelle saakka.

Kamomillasaunio  kuuluu
muinaistulokkaisiin  ja  se  on  kotoisin
Euraasiasta.  Sitä  esiintyy  kaikenlaisilla
joutomailla,  nurmikoilla  ja  pelloilla.  Se  on
Uudellamaalla  yleisimmillään,  mutta
Tampereella se alkaa olla jo harvinaisuus.
Kuitenkin joitakin yksittäisiä esiintymiä on aina Lappiin saakka. Selvitysalueelta siitä löytyi
vain yksi yksilö, mutta yksivuotisena lajina sillä saattaa olla pitkäikäinen siemenpankki.

4. Luonnonolosuhteiltaan arvokkaimmat osakokonaisuudet (liite 2.)

Selvitysalueelta  on  löydettävissä  kolme  luonnonolosuhteiltaan  arvokasta  osa
kokonaisuutta. Arvokkaana kokonaisuutena,  joka tosin on kahdessa osassa, on pidettävä
selvitysalueen metsäistä vyöhykettä. Metsää kasvaa alueella sen länsikärjessä 200 metrin
matkalla  sekä  itäpäässä,  toista  sataa  metriä  pitkänä  vyöhykkeenä.  Länsipään  metsä  on
näistä  luonnontilaisemman  oloinen.  Sen  sijaan  alueen  arvokkain  kokonaisuuksista  on
ketomainen osaalue rautatien penkalla, vanhan tulitikkutehtaan paikkeilla.

Kuva 2. Ketokaunokki Santalahden radan
varren kedolla.
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Selvitysalueen länsipään osa kasvaa harvakseltaan järeää mäntymetsää, joukossa nuorta
lehtipuuta  ja  valoisuudesta  johtuen  runsaasti  lehtipuutaimikkoa.  Puiden  koosta  päätellen
männikön keskiikä on  todennäköisesti pitkälti  toista sataa vuotta, ehkä  jopa 150 vuotta.
Tätä  vanhaa  metsää  on  hoidettu  talousmetsäperiaatteilla  eikä  sieltä  löydy  laho  ja
maapuuta.  Länsikärkeä  voi  pitää  ”luonnontilassaan”  mahdollisesti  lajistollisesti  muusta
selvitysalueesta  poikkeavana  osana.  Pääosin  se  on  mustikkatyypin  tuoretta  kangasta,
mutta vaihettuu paikoin käenkaalimustikkatyypin lehtomaiseen kankaaseen, jota ilmentää
mm.  lehtojen  mustakonnanmarjan  esiintyminen.  Myös  selvitysalueen  itäpään  metsäinen
vyöhyke  kasvaa  järeää  mäntyä,  mutta  lisäksi  myös  järeää  kuusta,  koivua  ja  muuta
nuorempaa  lehtipuuta.  Näillä  metsäisillä  vyöhykkeillä  ei  ole  todettu  sen  kummempaa
eliölajistollista arvoa, mutta oikeina metsinä ne toimivat alueen ”keuhkoina”, joita keskusta
alueella  on  muutoin  vähäisessä  määrin.  Niiden  sijainti  tekee  niistä  merkityksellisen
luontaisena  meluesteenä  sekä  ilmansaasteiden  pysäyttäjänä.  Ne  myös  värittävät
Pispalanharjun  maisemaa  kauas  Näsijärven  suuntaan  ja  toimivat  myös  tuulen
pysäyttäjänä pohjoisen suunnalta. Keskustaalueen tiiviisti rakennetulla alueella pienilläkin
viher ja metsäkaistaleilla on suuri merkitys virkistyksellisessäkin mielessä.

Tulitikkutehtaan  yläpuolella  oleva keto  käsittää sellaisia  kasvistollisia  arvoja,  että  sitä  on
pidettävä alueellisesti  merkittävänä  kohteena.  Kohteen  lajisto  antaa  viitteitä  siitä, että  se
on  aikoinaan  ollut  laidunalueena.  Kohde  on  osin  puustoinen;  puuta  kasvaa  vain  rata
alueen  aitauksen  ulkopuolella  olevalla  osalla  ja  ketomainen  osa  ulottuu  paikoin  melkein
radalle.  Puustoa  ovat  mänty,  kuusi,  koivu  ja  muut  lehtipuut.  Oikeastaan  ketomaisuus
jatkuu  radan  vartta  pitkin  pitemmällekin  länteen,  Tikkutehtaankadun  mutkassa  olevan
pientalon  pihapiirin  kautta  aina  Tikkutehtaankadulle  saakka.  Radan  varressa  kohde  on
paahteinen  ja  kuivahko.  Merkittävää  lajistoa  kohteelta  ovat ketokäenminttu,
ketokaunokki, törrösara  ja  Tikkutehtaankadun  varrella  myös mäkikaura.  Muu
seuralaislajistokin  on  kuivilla  kedoilla  ja  törmillä  viihtyvää  lajistoa,  kuten  huopakeltano
(Pilosella  officinalis),  ahomansikka  (Fragaria  vesca)  ja  harmio  (Berteroa  incana).  Aivan
radan  varrella  näyttäisi  kasvavan keltamataraa  (Galium  verum,  VU).  Oletetun
keltamataran  havainnointiaika –  marraskuu 2009    ei  ollut  mitenkään  paras mahdollinen
lajimääritykseen; onko kyseessä puhdas keltamatara vaiko jokin sen risteymä.

5. Kaavoituksessa huomioon otettavaa

Vaikka  selvitysalue  on  voimakkaasti  ihmistoiminnan  tulosta,  on  sieltä  silti  vielä
löydettävissä  ”alkuperäisen”  luonnon  kaltaista  luonnonympäristöä.  Olisikin  hyvä  saada
nämä  vähäisetkin  metsäiset  vyöhykkeet  säilymään  mahdollisimman  ehyinä
kokonaisuuksina,  jollaisina  ne  toimivat  puskureina  melua  ja  ilmansaasteita  vastaan,
maisemallisina  tekijöinä  ja  jopa  virkistykseen.  Metsiköihin  on  muodostunut  aikojen
saatossa tiestöä ja polustoa, jota olisi hyödynnettävissä kevyen liikenteen väylinä.

Ehdottomasti  säilytettäviin  kohteisiin  lukeutuu  tulitikkutehtaan  yläpuolella  oleva  radan
varren  keto,  jonka  kasvilajisto  on  Tamperelaisittainkin  poikkeuksellisen  harvinaista.
Kedolla on  hyvät  säilymisen  edellytykset  radan  penkereellä,  jossa  kesäinen  paahteisuus
säilyy eikä alue pääse helposti tukkeutumaan.

Hyvä  olisi  saada  säilymään  myös  muutamat  yksittäiset  arvokkaat  esiintymät,  joissa  on
Tamperelaisittain  poikkeavia  harvinaisuuksia,  kuten  volganpernaruoho  ja  mäkikaura.
Kummatkin  esiintymät  ovat  niin  pienialaisia,  että  niiden  huomioon  ottaminen
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suunnitelmissa  voisi  olla  mahdollista  pienillä  muutoksilla.  Eri  asia  on  sitten  esiintymien
altistuminen kulutukselle, mutta sitä on mahdollista ohjata erilaisilla rakenteilla.
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Liite 1. Santalahden asemakaavaalueen huomion
arvoisinta kasvilajistoa. Punaisella olevat ovat luon
nonsuojelullisen statuksen omaavia lajeja (tässä
tapauksessa rauhoitettu vuorijalava).
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Liite 2. Santalahden asemakaavaalueen luonnonolosuh
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