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1. Johdanto 
Palosirkka on kuivien ja paahteisten hiekkamaiden ja harjujen heinäsirkkalaji. Laji oli aiemmin yleinen 
Etelä- ja Itä-Suomessa, mutta viime vuosikymmeninä se on taantunut voimakkaasti paahteisten elinym-
päristöjen häviämisen vuoksi. Alkuperäisten elinympäristöjen, harjujen etelärinteiden ja hiekkakankai-
den umpeenkasvun seurauksena viimeiset palosirkkapopulaatiot löytyvät nykyään ihmistoiminnan 
avoimina pitämiltä alueilta: ampumaradoilta, lentokentiltä ja rautateiden varsilta. Valtakunnallisessa 
uhanalaisuusarvioinnissa palosirkka on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. 

Palosirkka kuuluu luonnonsuojelulain 47§:n tarkoittamiin erityisesti suojeltaviin lajeihin, joille tu-
lee luonnonsuojelulain mukaan tarvittaessa laatia suojeluohjelma. Suojeluohjelmaan kootaan tieto lajin 
biologiasta, esiintymispaikoista ja uhkatekijöistä sekä listataan tarvittavat suojelu- ja hoitotoimenpiteet. 

Tätä palosirkan suojelusuunnitelmaa varten tarkastettiin kaikki Suomen tiedossa olleet palosirkan 
esiintymät. Lisäksi löydettiin useita aiemmin havaitsematta jääneitä esiintymäpaikkoja. Vuosina 2006–
2013 tehtyjen maastotöiden tuloksena suojelusuunnitelmassa esitetään lajin kokonaislevinneisyys Suo-
messa. Kaikista noin neljästäkymmenestä esiintymästä esitetään tiedot nykytilasta sekä suojelu- ja hoi-
totarpeista. Myös epävarmoja, mahdollisesti jo hävinneitä esiintymäkohteita on otettu mukaan mahdol-
lisia jatkoselvityksiä varten. Elintapaselvitystä varten käytiin läpi Suomessa ja ulkomailla tehdyt 
julkaisut palosirkasta. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin myös uusia havaintoja lajin elinta-
voista Suomen olosuhteissa. Tällä hetkellä tiedot palosirkan esiintymistä ja elintavoista arvioidaan riit-
täviksi lajin suojelua varten. 

Useat eri toimijat ovat tehneet palosirkan elinympäristöjen hoitotoimia tämän suojelusuunnitelman 
valmistelun rinnalla. Suunnitelmaan on koottu hoitotöistä kertynyttä käytännön tietoa: mitkä tekijät on 
syytä ottaa huomioon esiintymien suojelua ja hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa, ja mitkä toimenpi-
teet on käytännössä todettu tehokkaiksi. Hoito-ohjeet on laadittu ympäristöhallinnon, maanomistajien, 
yhdistysten ja muiden kohteiden hoidosta vastaavien tahojen käytettäviksi. Toivottavasti ne auttavat 
myös uusia toimijoita lähtemään mukaan palosirkan suojeluun. 

Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä on tarkoitus parantaa palosirkan suojelutasoa Suomessa. 
Suotuisan suojelutason saavuttamiseksi on suunnitelmassa esitetty toimintaohjelma palosirkan esiinty-
mäalueiden hoidolle. Yksittäisten kohteiden suojelu- ja hoitotarpeiden määrittelyn lisäksi on laadittu 
valtakunnallinen kohteiden priorisointi. Hoitotoimenpiteet ovat tarpeen, sillä ilman elinympäristöjen 
kunnostustoimia laji on vaarassa hävitä usealta jäljellä olevalta esiintymispaikaltaan. Toisaalta tähän 
mennessä toteutetut hoitohankkeet ovat osoittaneet, että oikeilla kunnostustoimilla on mahdollista pa-
lauttaa umpeen kasvava maasto palosirkalle soveltuvaksi ja tukea lajin esiintymistä sen luontaisissa 
elinympäristöissä. 
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2. Työn toteuttaminen 

2.1. Yhteistyöryhmä 
Palosirkan suojeluohjelman laadinta käynnistettiin syksyllä 2006. Työtä varten perustettiin yhteistyö-
ryhmä, johon osallistuivat edustajat niistä alueellisista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
(ELY-keskukset, entiset ympäristökeskukset), joiden toimialueilla palosirkan esiintymien tiedettiin si-
jaitsevan. Tämän lisäksi yhteistyöryhmään kuului edustaja Suomen Ympäristökeskuksesta (SYKE) ja 
Tampereen hyönteistutkijain seurasta. Myös Metsähallitusta konsultoitiin erityisesti Säkylänharjun pa-
losirkkaesiintymän seurantaan ja hoitoon liittyen. 

Työryhmä kokoontui useita kertoja ohjelman laadinnan aikana ja lisäksi tietoja vaihdettiin sähkö-
postilla sekä puhelimitse. Tapaamisissa selvitettiin tiedon keräämiseen liittyvät tarpeet ja kullekin maas-
tokartoitusvuodelle tarvittavat maastotyöresurssit. Kukin työhön osallistuva ELY-keskus koordinoi ja 
haki rahoituksen oman toimialueensa maastotöille, ja toimitti raportit suojeluohjelman laadintaa varten 
Pirkanmaan ELY-keskukseen. 

Rahoitus työn tekemiseksi haettiin pääosin Ympäristöministeriön uhanalaisten lajien suojelu- ja 
hoitomomentin määrärahasta. Virkatyönä suunnitelmaa on edistetty Pirkanmaan, Uudenmaan, Hämeen, 
Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten lisäksi Suomen 
Ympäristökeskuksessa. 

2.2. Maastotyöt 
Suojelusuunnitelmaa varten tarkastettiin mahdollisimman kattavasti kaikki palosirkan tunnetut esiinty-
mispaikat Suomessa. Maastotöiden suunnittelu pohjautui alun perin ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit 
-tietojärjestelmään tallennettujen tietoihin. Työt lähtivät liikkeelle tunnettujen esiintymien nykytilan 
tarkastamisesta. Hankkeen alkaessa vuonna 2006 Herttaan oli tallennettu 36 esiintymäpaikkaa. 

Uusia havaintopaikkoja haettiin vanhojen havaintopaikkojen tarkastusten yhteydessä ja tarkistamal-
la yleisöhavaintoja. Palosirkan yleisöhavaintoja kerättiin lehtien, radion ja Hämeessä myös alueellisten 
televisiouutisten kautta kesällä 2007. Suurin osa kyselyiden perusteella lähetetyistä havainnoista koski 
jo tunnettuja kohteita, mutta myös muutamia uusia palosirkkakohteita löydettiin yleisöltä saatujen vih-
jeiden perusteella. 

Maastotyöt painottuivat vuosille 2007–2008, jolloin jokaisella tarkastettavalla palosirkkaesiinty-
mällä pyrittiin käymään ainakin kaksi kertaa maastokauden aikana. Palosirkkainventointeja tehtiin hei-
näkuusta syyskuuhun. Kahden ensimmäisen kesän aikana löydettiin entuudestaan tuntemattomia pa-
losirkkaesiintymiä mm. Kaakkois-Suomesta. Esiintymien tarkastuksia jatkettiin tietojen täydentämiseksi 
vuosien 2009 ja 2010 aikana. Monilla kohteilla palosirkan esiintymien seurantaa on jatkettu vielä 2011–
2013 ja siten arviot esiintymien laajuudesta ja populaatioiden koosta ovat jatkuvasti tarkentuneet. 

Maastotöiden tarkoituksena oli ensisijaisesti varmistaa palosirkan esiintyminen tarkasteltavalla alu-
eella, eli esiintyikö laji alueella vai ei. Mahdollisuuksien mukaan on tehty suuntaa-antavia, karkeita 
arvioita lajin runsaudesta alueella. Palosirkan havainnointi suositeltiin toteutettavaksi linjalaskennalla ja 
silmämääräisellä yksilöiden havainnoinnilla. Merkintä-jälleenpyyntiä ei toteutettu. Laskentalinjojen 
määrä suhteutettiin havainnoitavan alueen kokoon siten, että suurille alueille suositeltiin sijoitettavaksi 
useita laskentalinjoja.  

Kaikki havainnoidut palosirkkayksilöt merkittiin muistiin siten, että pyrittiin välttämään samojen 
yksilöiden laskemista useita kertoja. Sukupuolet laskettiin erikseen. Yksilöiden havaintopaikasta ilmoi-
tettiin mahdollisuuksien mukaan koordinaatit GPS-paikantimella tai merkitsemällä havainnointipiste 
kartalle. Havainnointiin käytetty aika merkittiin muistiin. 

Esiintymisalueet rajattiin kartalle. Karttarajauksen periaatteena oli, että suojelusuunnitelmassa esi-
tetyt rajaukset soveltuisivat lähtökohdaksi mahdollisesti toteutettaville, luonnonsuojelulain mukaisille 
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksille. Mikäli lajille soveliasta aluetta löytyi 
laajemmalti, myös tämä alue suositeltiin esitettäväksi kartalla tai sanallisella kuvauksella. 
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Maastotöitä varten laadittiin erillinen lomake, johon koottiin paitsi palosirkasta havainnoitavat tie-
dot, myös esiintymisalueilta mitattavat ympäristömuuttujat, kuten kohteen pinta-ala, kasvillisuuden 
avoimuus, puuston kehitysvaihe ja alueen kasvillisuus valtalajien tarkkuudella. Lisäksi kohteet suositel-
tiin valokuvattavaksi. Maastotöiden yhteydessä esiintymille suositeltiin laadittavaksi hoitosuositukset, 
mikäli kohde vaati hoitotöitä. Myös mikäli kohteella oli havaittavissa selkeitä uhkatekijöitä, tuli nämä 
listata maastolomakkeelle. 

Maastotöistä laadittiin raportit, jotka toimitettiin Pirkanmaan ELY-keskukseen suojelusuunnitelman 
kokoamista varten. Havaintotiedot tallennettiin myös Herttaan. Maastotyöt toteutettiin niiden alueellis-
ten ELY-keskusten toimialueilla, joilla laji pääasiassa esiintyi (Pirkanmaa, Häme, Varsinais-Suomi, 
Uusimaa, Kaakkois-Suomi ja Pohjois-Karjala). Tämän lisäksi tarkastuksia tehtiin muiden ELY-
keskusten toimialueilla sijaitsevissa yksittäisissä kohteissa, mm. Etelä-Savossa. Maastokartoituksista 
vastasivat useat hyönteisharrastajat, erityisesti Tampereen hyönteistutkijain seuran jäsenet sekä konsult-
tiyritykset Faunatica Oy, Silvestris luontoselvitys Oy ja Luontotieto Keiron Oy. Myös Etelä-Karjalan 
allergia- ja ympäristöinstituutti osallistui maastotietojen kokoamiseen.  

2.3. Suunnitelman toimitustyö 
Suojelusuunnitelman kirjallisen osuuden kokoamisesta vastasi pääasiassa Susanna Intke Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta. Tero Piirainen Tampereen hyönteistutkijain seurasta vastasi kirjoittamisen lisäksi 
museonäytetietojen, valokuvien, kirjallisuustietojen ja karttamateriaalin kokoamisesta suunnitelman 
taustatiedoksi. Yhteistyöryhmän alueellisten ELY-keskusten jäsenet ja muut ohjelman laadintaan osal-
listuneet tahot tarkistivat oman toimialueensa tietoja. Ohjelma lähetettiin kommenteille myös Hemipte-
ra-työryhmälle.  
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3. Luonnehdinta ja tunnistus 
Palosirkka (Psophus stridulus) on kookas heinäsirkka (Orthoptera, Acrididae). Koiraiden koko vaihte-
lee 20–25 mm ja naaraiden 31–41 mm välillä. Paikallaan olevaa palosirkkaa suojaa hyvä suojaväri. Koi-
raiden yleisväritys vaihtelee tummanharmaasta tai tummanruskeasta miltei mustaan. Lennossa palosirk-
kakoiraat on helppo tunnistaa kirkkaan oranssinpunaisista takasiivistä. Lepoasennossa punaiset 
takasiivet ovat piilossa etusiipien alla. Koiraan siivet ovat pitkät ja etusiivet ulottuvat selvästi takaruu-
miin kärkeä pidemmälle. (Karjalainen 2009, Gärdenfors ym. 2002) 

 
Palosirkkakoiras (Valokuva: Tero Piirainen)  

Koiraan lentoon liittyy voimakas lajille tunnusomainen pärisevä ääni. Käyttäytymisensä ja ulkonäkönsä 
perusteella palosirkkaa onkin kutsuttu kansankielisillä nimillä pärryyttäjä tai tulisirkka. Palosirkka ky-
kenee lentämään myös äänettömästi, mutta yleensä se ei tee niin. Kohdatessaan toisensa palosirkka-
koiraat saattavat myös sirittää hiljaisella äänellä. (Karjalainen 2009, Kallio 2013) 

Naaras on koirasta selvästi vaaleampi. Sen väritys vaihtelee vaalean- tai punaisenruskeasta harmaa-
seen. Naaras on kooltaan koirasta selvästi suurempi, ja jopa 3–5 kertaa koirasta painavampi (Kindvall 
ym. 1993). Naaraat liikkuvat huomattavasti koiraita vähemmän ja hitaammin, minkä takia palosirk-
kanaaraita on huomattavasti koirasta vaikeampi havaita. Naaraan siivet ovat ruumiin kokoon nähden 
pienemmät. Myös naaraalla takasiivet ovat oranssinpunaiset, mutta koiraille tunnusomaiseen rätisevään 
lentoon naaraat eivät lyhyillä siivillään kykene, vaan ne liikkuvat kävellen ja lyhyin hypyin (Bönsel 
2004).  
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Palosirkkanaaraan tyypillinen värimuoto (Valokuva: Tero Piirainen) 

 
Palosirkkanaaraan ruskea värimuoto (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Palosirkalla on neljä toukkavaihetta ennen aikuistumistaan (Ingrisch & Köhler 1998). Munasta kuoriu-
tuva palosirkan nymfi on 3–4 mm pitkä. Kolmannessa toukkavaiheessa toukan pituus on 9–14 mm ja 
neljännessä 14–20 mm. Toukkien väri vaihtelee harmaan, ruskean ja mustan välillä. Palosirkan toukan 
voi sekoittaa lähinnä kangassirkan (Podisma pedestris) toukkaan, sillä se on kooltaan ja väritykseltään 
harmaan palosirkan toukan kaltainen. Sen lisäksi lajit esiintyvät usein samoilla paikoilla. Varmin erotta-
va tuntomerkki on palosirkalla selkäkilven keskellä kulkeva korkea harjanne, joka kangassirkalta puut-
tuu. Harjanne on erotettavissa myös toukkavaiheen yksilöistä. (Piirainen 2011) 
 

 
Palosirkan toukka, tumma värimuoto. Huomaa etuselän terävä harjanne. (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Palosirkan toukka, harmaa värimuoto (Valokuva: Tero Piirainen) 

Suomessa esiintyvistä heinäsirkoista aikuinen palosirkka muistuttaa lähinnä ruususiipisirkkaa (Bryode-
ma tuberculata), jolla on myös punaiset takasiivet. Ruususiipisirkan takasiivet ovat vaaleamman punai-
set kuin palosirkalla ja laji on hieman palosirkkaa kookkaampi. Lisäksi ruususiipisirkan takasiiven ulko-
reunan tumma vyö on koko siiven levyinen, kun palosirkalla siiven kärjessä on tumma alue. Myös 
ruususiipisirkka pitää rätisevää ääntä lennossa, mutta ääni poikkeaa palosirkkakoiraan lentoäänestä. 
Ruususiipisirkka on selvästi palosirkkaa harvinaisempi ja esiintyy Suomessa ainoastaan Säkylässä 
(Kuussaari ym. 1995, Gärdenfors ym. 2002, Karjalainen 2009). 

Palosirkan lentoaika ajoittuu heinäkuun jälkimmäiseltä puoliskolta syyskuun loppuun. Lajin yksi-
löitä voi tavata aurinkoisina, lämpiminä syyspäivinä aina ensimmäisiin yöpakkasiin saakka, joskus lo-
kakuulle asti. 
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4. Biologia 

4.1. Elinympäristöt 
Pohjois-Euroopassa palosirkka esiintyy kuivilla ja paahteisilla paikoilla, kuten harjujen vähäpuustoisilla 
rinteillä, hiekkakentillä, ratapenkoilla sekä kulo- ja hakkuuaukeilla. Kasvillisuuden valtalajeina ovat 
kuivien ketomaisten alueiden tyyppilajit, kuten kanerva (Calluna vulgaris), nurmirölli (Agrostis capilla-
ris), lampaannata (Festuca ovina), huopakeltano (Hieracium pilosella), ahopukinjuuri (Pimpinella saxi-
fraga), keltamatara (Galium verum), ahdekaunokki (Centaurea jacea), ahomansikka (Fragaria vesca), 
kangasajuruoho (Thymus serpyllum) ja siankärsämö (Achillea millefolium) (Kindvall ym. 1993, Saari-
nen ym. 2005).  

Palosirkka suosii avoimia paikkoja, joissa lämpötila nousee ympäristöä korkeammaksi. Erityisesti 
etelän suuntaiset, matalakasvuiset rinteet ovat ihanteellisia elinympäristöjä lajille (Kindvall ym. 1993, 
Buchweitz 1993). Suuressa osassa Eurooppaa palosirkka esiintyy myöhäisten sukkessiovaiheiden 
elinympäristöissä. Näillä alueilla kasvillisuuden kehitys on hidasta ja elinympäristöt ovat suhteellisen 
vakaita (Väisänen ym. 1991, Bönsel & Runze 2000).  
 

 
Palosirkan kartoitukseen ja elinympäristöjen hoitoon osallistuneita henkilöitä tutustumassa Säkylänharjun luontoon 
ja palosirkkaan Erkki Kallion opastuksella elokuussa 2007. (Valokuva: Tero Piirainen) 

Palosirkka suosii kalkkivaikutteisen maaperän alueita, joilla kasvillisuuspeite on aukkoista. Elinympä-
ristöt muodostuvat usein suojaavan kasvillisuuden ja paljaan kivennäismaan mosaiikista. Saksalaisessa 
tutkimuksessa palosirkan suurimmat yksilötiheydet on havaittu alueilla, joissa kasvillisuuden peittävyys 
on enintään 70 % elinympäristön kokonaisalasta. Kasvillisuuden umpeenkasvu ja erityisesti pensoittu-
minen tekevät alueesta nopeasti palosirkalle soveltumattoman. Yhtenäisten pensasalueiden on havaittu 
muodostavan lajille pysyviä kulkuesteitä. (Bönsel & Runze 2000, Kolb & Fischer 1994) 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    15 
 

Eri sukupuolet käyttävät elinympäristöjä eri tavoin. Naaraat suosivat laajempien kivennäismaapal-
jastumien alueita kuin koiraat, sillä naaraat tarvitsevat paljasta maata munimiseen. Elinympäristölaikun 
sisällä naaraat keskittyvät suojaavan korkean kasvillisuuden sekä ravintokasvien läheisyyteen (Kolb & 
Fischer 1994, Saarinen ym. 2005). Koiraat liikkuvat huomattavasti laajemmalla alueella, mutta erityi-
sesti paritteluaikana keskittyvät naaraiden läheisyyteen (Bönsel 2004, Kindvall ym. 1993). 

Toukkia ei löydy tasaisesti lajin esiintymisalueilta, vaan ne keskittyvät laikuittain tiettyihin maas-
tonkohtiin. Laikkujen koko vaihtelee muutamasta neliömetristä muutamaan aariin. Laikuille on yhteistä, 
että ne ovat hyvin lämpimiä ja matalakasvuisia, ja aurinko pääsee paistamaan maaperään asti kuumim-
man keskipäivän ajan. Laikuissa kasvaa lajin ravintokasveja, ja maaperä koostuu sopivan karkearakei-
sesta hiekasta. Toukat esiintyvät useimmiten rinteiden alaosissa tai supan pohjalla. (Piirainen 2011) 

Erään tutkimuksen mukaan pohjaveden läheisyydellä on arvioitu olevan vaikutusta munien kehi-
tykseen (Bönsel & Runze 2000) ja sitä kautta laikun soveltuvuuteen lajin lisääntymiseen. Tätä hypotee-
sia tukee havainto, jonka mukaan palosirkan toukkia ja naaraita ei juurikaan löydetä harjujen tai rintei-
den päältä, vaikka lajin koiraat liikkuvat lakialueillakin. Maaperän kosteudella näyttäisi olevan 
merkitystä myös naaraan munintakäyttäytymiseen, sillä kasvatusolosuhteissa on todettu, että palosirk-
kanaaras ei muni aivan kuivaan hiekkaan. (Piirainen 2011) 

Yksilöiden on havaittu hakeutuvan erilaisille biotoopeille myös vuorokaudenaikojen vaihtelun mu-
kaan. Ruotsalaisen merkintä-jälleenpyyntitutkimuksen mukaan koiraat ja naaraat hakeutuvat yöksi suo-
jaan pensaisiin tai korkeamman kasvillisuuden sekaan, kun taas päivällä ne suosivat avoimia matalan 
kasvillisuuden ja korkean maanläheisen lämpötilan alueita (Kindvall ym. 1993). Palosirkka on päiväak-
tiivinen laji, tosin naaraat jatkavat munintaansa usein iltamyöhään saakka. Lajin naaraita voi löytää 
hieman huonommallakin säällä, mutta koiraat piiloutuvat kylmällä ja sateella kasvillisuuden joukkoon. 
(Kindvall ym. 1993, Piirainen 2011) 

Palosirkan elinympäristöjen suurin uhkatekijä on kasvillisuuden umpeenkasvu. Suomessa harju-
metsien ikärakenteiden muutokset sekä rakentaminen ovat vaikuttaneet palosirkan elinympäristöjen 
tuhoutumiseen (Rassi ym. 2001). Sekä Suomessa että muualla Euroopassa luontaisten biotooppien mää-
rän laskiessa palosirkka on ainakin osittain siirtynyt asuttamaan ihmisen muovaamia ympäristöjä kuten 
teiden ja rautateiden pientareita sekä ihmisvoimin avoimina pidettäviä hiekka-alueita kuten lentokenttiä 
ja puolustusvoimien harjoittelualueita (Vossen & Piper 1996, Zimmermann & Hafner 1993, Weidemann 
ym. 1996, Bönsel & Matthes 2005). Etelä-Suomessa palosirkasta on tehty havaintoja myös laskettelu-
rinteistä. 

4.2. Yksilönkehitys 
Palosirkan yksilönkehitys kestää Suomessa kaksi vuotta. Täällä levinneisyysalueensa äärirajoilla elävän 
palosirkan kaksivuotinen yksilönkehitys on todennäköisesti sopeuma ääreviin lämpöoloihin (Saarinen 
ym. 2005). 

Palosirkkanaaras munii syyskesällä hiekkaan munasäkkejä, jossa on kussakin noin 20 munaa. Mu-
nat talvehtivat kaksi kertaa. Toisen talvehtimisen jälkeen pienet toukat kuoriutuvat munista. Nymfivai-
heen toukat ovat hyvin herkkiä ja toukkavaiheiden kuolleisuus on lajilla suurta. Liian voimakas aurinko, 
rankat sateet ja pedot voivat tappaa pienet toukat nopeasti. Toukkavaiheet kestävät kukin kymmenestä 
päivästä muutamaan viikkoon. (Piirainen 2011) 
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Vasemmalla palosirkkanaaras munimassa hiekkaan. Oikealla munasäkki hiekasta ylös kaivettuna, munasäkin pi-
tuus noin 2 cm. Lieriön muotoiset munat ovat löydettävissä säkin sisältä.  (Piirros: Tero Piirainen) 

Pienet toukat ovat aktiivisia liikkumaan. Ruotsalaistutkimuksen mukaan toukkien liikkuvuudella on 
suuri merkitys lajin leviämisessä, sillä aikuiset naaraat liikkuvat hyvin vähän. (Kindvall 2007) 

4.3. Aikuisten biologia 
Palosirkat aikuistuvat Suomessa heinäkuun lopussa tai elokuun alussa. Ensimmäiset aikuiset palosirk-
kayksilöt havaitaan yleensä heinäkuun 20. päivän jälkeen, viimeistään elokuun alussa. Lajin myöhäisiä 
toukkia voi löytyä elokuun puoleenväliin saakka. Aikuisia yksilöitä on havaittu liikkeellä lämpimillä 
aurinkoisilla säillä pitkälle syys–lokakuulle, aina ensimmäisiin yöpakkasiin saakka. (Piirainen 2011) 

Palosirkka käyttää ravinnokseen useita eri kasvilajeja. Toukat ja aikuiset käyttävät samoja ravinto-
kasveja. Ingrisch & Köhler (1998) listaavat ravintokasveiksi seuraavat lajit, joista vain muutamia kasvaa 
palosirkan suomalaisilla esiintymispaikoilla: koiranputket (Anthriscus), kumina (Carum), porkkana 
(Daucus), kärsämöt (Achillea), marunat (Artemisia), kaunokit (Centauraea), sikurit (Cichorium), keltot 
(Crepis), sauniot (Matricaria), villakot (Senecio), voikukat (Taraxacum), mansikat (Fragaria), niitty-
humalat (Prunella), mailaset (Medicago), pantaheinät (Setaria), pavut, perunakasvit, tomaattikasvit, 
viinirypäle ja pienet männyntaimet.  

Suomalaisessa kasvatuskokeessa palosirkan on havaittu käyttävän ravinnokseen seuraavia kasveja: 
useimmat heinät, mm. niittynurmikka (Poa pratensis), punanata (Festuca rubra), nurmirölli (Agrostis 
capillaris) ja metsälauha (Deschampsia flexuosa); siankärsämö (Achillea millefolium), sarjakeltano 
(Hieracium umbellatum), huopakeltano (Pilosella officinarum), pukinjuuri (Pimpinella saxifraga), aju-
ruoho (Thymus serpyllum), ahdekaunokki (Centaurea jacea), ahomansikka (Fragaria vesca), kultapiis-
ku (Solidago virgaurea) ja voikukka (Taraxacum officinale). (Piirainen 2011) 

Palosirkkapopulaation sukupuolijakauma ei ole tasainen. Eri lähteiden mukaan naaraiden määrän 
on arvioitu olevan vain 20–30 % koiraiden määrästä (Bönsel & Runze 2000, Bönsel & Matthes 2005). 
Bönsel (2004) esittää, että epätasainen sukupuolijakauma on sopeuma lajin asuttamiin pieniin esiinty-
mälaikkuihin ja koiraiden huomattavasti naaraita parempaan liikkumiskykyyn. 

Koiraat liikkuvat huomattavasti naaraita enemmän (Väisänen ym. 1991, Janssen & Reich 1998). 
Koiraat etsivät aktiivisesti naaraita laajoilta alueilta (Bönsel 2004). Naaraat pysyttelevät pääasiassa pai-
kallaan pienissä ryhmissä (Bönsel & Runze 2000, Janssen & Reich 1998). Naaraiden elämäntapa on 
huomaamaton. Niiden on jopa havaittu piiloutuvan useiden koiraiden ryhmän lähestyessä. Parittelun 
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jälkeen koiras jatkaa uusien naaraiden etsimistä, mutta naaras jää parittelupaikalle. Naaraat parittelevat 
useiden koiraiden kanssa ennen munintaa. (Bönsel 2004). Muninnan jälkeen palosirkkanaaras ruokailee 
päivien ajan ennen kuin se on valmis paritteluun ja seuraavaan munintaan. Naaras voi kerralla munia 
useita munasäkkejä, ja munintakertoja on useita (Piirainen 2011). 

Säkylänharjulla kesällä 1990 toteutetussa merkintä- jälleenpyyntitutkimuksessa palosirkan liikkeitä 
havainnoitiin eri puolilla harjua sijaitsevien elinympäristölaikkujen välillä. Koiraiden keskimääräiseksi 
päivittäiseksi liikematkaksi saatiin Säkylässä noin 8 metriä. Peräkkäisten päivien väliset liikematkat 
olivat keskimäärin 30 metriä. Tulokset osoittivat, että laji saattaa liikkua melko laajalla alueella harju-
ympäristössä, mutta keskittyy silti pieniksi suppea-alaisiksi esiintymiksi elinympäristön sisällä (Väisä-
nen ym. 1991). Koiraiden liikkeistä suurin osa sijoittuu yhdelle elinympäristölaikulle, joskin koirailla on 
tavattu liikkeitä myös elinympäristöverkoston sisällä eri laikkujen välillä. Naaraat sen sijaan pysyttele-
vät pääasiassa koko aikuisvaiheen kuoriutumislaikullaan (Buchweitz 1993). Palosirkalla ei ole havaittu 
reviirikäyttäytymistä (Bönsel 2004). 

 
Parittelevat palosirkat kuvattuna kasvatusolosuhteissa. (Valokuva: Tero Piirainen) 

Lajin leviämiskyvyn kannalta koiraiden liikkumista olennaisempi tekijä on hedelmöittyneiden naaraiden 
liikkuvuus. Palosirkkanaaraat liikkuvat pääsääntöisesti kävellen, eivätkä juuri ylitä esteitä. Lajin le-
viämispotentiaali onkin arvioitu hyvin heikoksi. (Buchweitz 1993, Weidemann ym. 1996) 

Palosirkat esiintyvät usein pieninä populaatioina eristyneillä elinympäristösaarekkeilla (Bönsel 
2004, Bönsel & Matthes 2005). Eristyneiden palosirkkapopulaatioiden on todettu olevan alttiita sattu-
manvaraisista syistä johtuville paikallisille sukupuutoille. Lajin huono leviämiskyky estää tyhjentynei-
den elinympäristölaikkujen uudelleen asuttamista (Kindvall ym. 1993).  

Lajin heikon leviämiskyvyn vuoksi on erittäin tärkeää ylläpitää palosirkan asuttamia elinympäristö-
jä aktiivisin hoitotoimin sekä luoda kattava elinympäristöverkosto asuttujen laikkujen ympärille (Buch-
weitz 1993). Vaikka lajin populaatiorakenne ei todennäköisesti ole metapopulaatio (Janssen & Reich 
1998), elinympäristölaikkujen tulee olla hyvin yhdistyneitä toisiinsa (Buchweitz 1993). Verkoston laik-
kujen tulee olla soveltuvia lajin lisääntymiselle ja niiden tulee olla riittävän lähellä toisiaan, jotta lajin 
naaraat tai toukat voivat siirtyä laikulta toiselle. Laikkujen välinen kasvillisuus ei saa olla liian korkeaa, 
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eikä niiden välillä saa olla muita esteitä jotka estävät naaraiden tai toukkien siirtymisen. Tienpenkereet 
voisivat toimia tämänkaltaisina leviämisväylinä, mikäli niiden kasvillisuusrakenne on muutoin palosir-
kalle soveltuva (Buchweitz 1993). Valtateiden on havaittu toimivan myös leviämisesteinä lajille, erityi-
sesti lentokyvyttömille naaraille (Weidemann ym. 1996). 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    19 
 

5. Levinneisyys ja kannan kehitys 

5.1. Yleislevinneisyys 
Palosirkan levinneisyysalue ulottuu Pyreneiden vuoristosta läpi Euroopan ja Aasian aina itäiseen Mon-
goliaan ja Koreaan saakka. Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa palosirkan levinneisyys on pääasiassa ete-
läinen. Pohjoismaissa laji ei esiinny Tanskassa (Albrecht 1979, Gärdenfors ym. 2002). Ruotsista laji 
tunnetaan tällä hetkellä noin sadalta erilliseltä havaintopaikalta (Naturvårdsverket 2011). Saksassa pa-
losirkka on hävinnyt suurimmasta osasta maata ja tavataan runsaana enää Bayernissa ja Baden-
Württembergissä (Bellman 1985 kts. Kindvall ym. 1993).  

5.2. Levinneisyys ja kannan kehitys Suomessa  
Palosirkka on ollut aiemmin Suomessa laajalle levinnyt heinäsirkkalaji. Suomen ensimmäisessä hei-
näsirkkojen levinneisyyttä käsitelleessä julkaisussa vuonna 1861 Hisinger toteaa palosirkan esiintyvän 
Turun saaristosta Kainuuseen ulottuvalla alueella, ja esimerkiksi Savossa laji oli yleinen. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana laji on harvinaistunut ja kannan kehityssuunta näyttäisi jatkuneen taantuvana. 

Koska tieto palosirkan esiintymien laajuudesta, populaatiokoosta ja pysyvyydestä on ollut puutteel-
lista, ei kannan kehitystä voida arvioida pelkästään havaittujen yksilömäärien perusteella. Kehitystä 
voidaan arvioida luotettavammin levinneisyydessä tapahtuneiden muutosten sekä lajiin kohdistuvien 
uhkatekijöiden kehityksen kautta.  

Palosirkan levinneisyysalue on ulottunut aiemmin Etelä- ja Keski-Suomesta aina Oulun korkeudelle 
saakka (Hisinger 1861, Albrecht 1979). Lajista on talletettu yksilöitä ainakin Jyväskylän, Kuopion, Ou-
lun, Tampereen ja Turun luonnontieteellisten museoiden sekä Luonnontieteellinen keskusmuseon koko-
elmiin. 

1980-luvulla lajilta tunnettiin yli 20 elinpaikkaa, jotka keskittyivät Varsinais-Suomeen, Satakuntaan 
ja Etelä-Hämeeseen. Lisäksi tunnettiin yksi erillisesiintymä Pohjois-Karjalan Liperistä (KM 1985). Yk-
sittäisiä löytöjä tehtiin myös Etelä- ja Pohjois-Savosta (Sulkava, Siilinjärvi) sekä Pohjois-Hämeestä 
(Petäjävesi) (Rassi ym. 2001, Rassi ym. 2010). 

Luonnontieteellisen museon Hyönteiskartoitus 81 keräsi palosirkan havaintotietoja 1981–2004. 
Kartoituksessa ilmoitettiin tuona aikana palosirkkahavainnoista peräti 40 havaintoruudusta (koko 10 km 
x 10 km). Ainakin osa ilmoitetuista havainnoista on tarkastuksissa paljastunut virheellisiksi. (Larry 
Hulden, henkilökohtainen tiedonanto) 

1990-luvulla tunnettuja havaintopaikkoja raportoitiin olevan jäljellä enää kymmenkunta (Rassi ym. 
2001). Vuonna 1995 toteutetussa hyönteiskartoituksessa palosirkasta ilmoitettiin kuusi löytöpaikkaa, 
kun taas vuonna 1996 enää yksi (Saarinen ym. 2005).  

Tällä hetkellä palosirkka tunnetaan Suomessa kahdeksan ELY-keskuksen toimialueella. Aiemman 
levinneisyysalueensa osalta palosirkasta ei ole tiettävästi enää havaintoja Keski-Suomen, Pohjois-Savon 
eikä Kainuun ELY-keskusten toimialueilta. 

Maan vahvin palosirkkapopulaatio sijaitsee Satakunnassa Säkylänharjulla. Tämän lisäksi lajilla on 
esiintymiä mm. Uudellamaalla Lohjalla ja Raaseporissa, Pirkanmaalla Nokialla, Pohjois-Karjalassa 
Liperissä, Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä sekä yksi esiintymä Etelä-Savossa. 

Suojelusuunnitelman yhteydessä tehdyissä esiintymätarkistuksissa löytyi useita aiemmin julkaise-
mattomia palosirkan havaintopaikkoja ja tieto lajin nykylevinneisyydestä Suomessa on täydentynyt. 
Suojelusuunnitelmassa on kuvattu noin neljäkymmentä palosirkan nykyistä esiintymää. Näistä pohjoi-
simmat sijaitsevat Itä-Suomen osalta Liperissä ja Länsi-Suomessa Jämijärvellä. Eteläisimmät esiintymät 
ovat Uudellamaalla Raaseporissa. Epävarmoja tai mahdollisesti hävinneitä esiintymiä kuvattiin yhdek-
säntoista. On hyvin mahdollista, että joitakin pieniä paikallispopulaatioita on edelleen löytymättä pa-
losirkalle soveltuvilta harju- ja hiekkamaa-alueilta.   
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Palosirkkahavainnot ELY-keskusten toimialueittain ennen 2000-lukua ja 2000-luvulla 

Oheisessa kartassa on esitetty palosirkan nykyiset (viininpunainen ympyrä) ja vanhat (vihreä ympyrä) 
havaintopaikat. Vanhat havaintopaikat on tallennettu museokokoelmien ja vanhojen julkaistujen havain-
totietojen perusteella. Tarkempien tietojen puuttuessa vanhat havainnot on tallennettu etikettitietoihin 
merkityn kunnan keskipisteen mukaan. Kartassa ovat mukana myös havaintopaikat uhanalaisuustarkas-
teluista vuosilta 1986, 2001 ja 2010 sekä Hertta Eliölajit -tietojärjestelmään tallennetut tiedot. Hyönteis-
kartoitus 81 aineistosta mukana ovat varmistetut havaintotiedot. 
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6. Uhanalaisuus  

6.1. Uhanalaisuus Euroopassa  
Palosirkka on vähentynyt kaikkialla Pohjois-Euroopassa ja se luokitellaan uhanalaiseksi mm. Ruotsissa 
(Naturvårdsverket 2001, Persson & Antonsson 2006, Gärdenfors 2010), Norjassa (Storkersen 1992, kts. 
Saarinen ym. 2005, Kålås ym. 2010) ja Saksassa (Bellman 1993, kts. Saarinen ym. 2005). Ruotsissa 
palosirkalle laaditun suojelusuunnitelman mukaan laji luokitellaan nykyisin erittäin uhanalaiseksi (EN) 
ja jopa 70 % lajin tunnetuista paikallispopulaatiosta on raportoitu hävinneiksi 1900-luvun aikana (Na-
turvårdsverket 2011).  
 

 
Palosirkka on uhanalainen myös Ruotsissa. Lajin suojelemiseksi siellä on kunnostettu runsaasti palosirkan elinym-
päristöjä raivaamalla ja kulottamalla. Motalassa Etelä-Ruotsissa palosirkan esiintymäpaikkaa esittelee Bo Johans-
son. (Valokuva: Tero Piirainen) 

6.2. Uhanalaisuus Suomessa 
Suomessa palosirkka on luokiteltu uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi. Palosirkka on ollut vaarantu-
neiden lajien listalla kolmessa viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa. Aiemmissa uhanalaisuustar-
kasteluissa laji kuului silmälläpidettävien taantuneiden luokkaan. Se nostettiin uhanalaiseksi vuoden 
1991 uhanalaisuusmietinnössä. (KM 1985, KM 1991, Rassi ym. 2001, Rassi ym. 2010) 

Luonnonsuojeluasetuksen mukaan (LsA 471/2013) palosirkka on yksi kolmesta erityisesti suojelta-
vasta suorasiipislajista, jonka tärkeän esiintymispaikan alueellinen ELY-keskus voi luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 47§:n mukaisella päätöksellä rajata. Päätöksen antamisen jälkeen esiintymisalueen hävit-
täminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Palosirkka ei kuitenkaan kuulu rau-
hoitettujen lajien listalle.  
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6.3. Uhanalaisuuden syyt 
Suomessa kuten muuallakin Euroopassa lajia uhkaa pääasiassa sopivien avoimina pysyvien hiekkapoh-
jaisten alueiden väheneminen. Myös metsien ikärakenteen muutokset sekä rakentaminen on esitetty lajin 
uhanalaisuuteen johtaneiksi syiksi. Erityispiirteenä palosirkan elinympäristöjakaumassa on nykyesiin-
tymien voimakas painottuminen ihmisen muokkaamiin ympäristöihin. Alkuperäisten elinympäristöjen 
hävitessä palosirkka on siirtynyt luontaisilta biotoopeiltaan ihmisen muokkaamille ja ylläpitämille alu-
eille kuten ratapenkoille, ampumaradoille ja teiden pientareille. Lajista on tehty havaintoja myös pien-
lentokentiltä ja laskettelurinteistä. (Rassi ym. 2001, Rassi ym. 2010) 
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7. Esiintymien suojelu ja hoito 

7.1. Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaiset rajaukset 
Palosirkka on harvinaistunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja kannan kehityssuunta 
näyttää useimmilla esiintymäalueilla jatkuvan taantuvana. Esiintymien rajaaminen luonnonsuojelulain 
47§:n mukaisilla rajauspäätöksillä turvaa nykyesiintymiä hävittävien ja heikentävien maankäyttömuoto-
jen ulkopuolelle, mutta sen lisäksi tarvitaan myös aktiivisia hoitotoimenpiteitä lajin esiintymien säilyt-
tämiseksi.  

Palosirkan nykyesiintymistä kolmetoista on rajattu luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti 
suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä. Rajauksia on tehty Pohjois-Karjalan, Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueilla. Rajaukset ovat pinta-alaltaan melko 
suppeita, 1–5 hehtaaria, pienimmän ollessa 0,08 ha. Päätösten myötä esiintymät rajataan hävittävien ja 
heikentävien toimenpiteiden ulkopuolelle. Rajauksista yli puolet sijoittuu rautatiealueille tai yleisten 
teiden varsille. Lisäksi yksi palosirkkaesiintymä Pirkanmaalla, Ylöjärven Pinsiössä sijaitsee yksityis-
maan luonnonsuojelualueella.  

7.2. Esiintymien hoitotyöt 
Aluesuojelun ohella mahdollisimman moni palosirkan nykyesiintymä tulee saattaa aktiivisen hoidon 
piiriin.  Palosirkan nykyesiintymistä ainakin 13:sta on toteutettu hoitotoimenpiteitä 2000-luvulla. Hoito-
tarpeita on kuitenkin kaikilla nykyesiintymillä. Puuston hakkuiden, kulotuksen, raivausten ja niiton li-
säksi palosirkkaesiintymiä on ylläpidetty torjumalla sinne levittäytyneitä lupiinikasvustoja glyfosaatti-
käsittelyillä. Hoitotöitä on toteutettu ainakin Metsähallituksen, maanomistajien, hyönteisharrastajien ja 
paikallisten luontojärjestöjen toimesta. Suojelusuunnitelman kappaleessa 9 kerrotaan tarkemmin käyte-
tyistä hoitomenetelmistä. 

 
Nokian Kuljussa on pidetty palosirkkatalkoita vuodesta 2004 alkaen kyläyhdistys Siuron Silta ry:n, Tampereen 
hyönteistutkijain seuran ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Radan varrelta on raivattu ja niitetty ketomaisia 
kohtia avoimiksi, lisäksi on kaadettu puustoa esiintymien laajentamiseksi. (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Useiden esiintymien sijoittuminen rata- ja tienpiennaralueille turvaa elinympäristöjen säilymisen avoi-
mena.  Rata-alueilla ja yleisten teiden pientareilla sijaitsevia esiintymiä raivataan normaalin rata-
alueiden kunnossapidon ja tienpidon yhteydessä.  Hoitotoimien toimenpidekierron on kuitenkin monin 
paikoin havaittu olevan liian pitkä palosirkan elinympäristövaatimusten kannalta. Jatkossa palosirkka-
esiintymien hoitotöiden toteutuksesta tulisi neuvotella rautatiealueita hallinnoivan Liikenneviraston sekä 
yleisten teiden ylläpidosta vastaavan ELY-keskusten Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kanssa. 

7.3. Tiedottaminen 
Tiedottaminen on myös merkittävä tekijä palosirkan suojelussa.  Koska valtaosa lajin nykyesiintymistä 
sijaitsee yleisten teiden ja rata-alueiden pientareilla, tulee paikkatiedot esiintymistä toimittaa erityisesti 
Liikennevirastolle sekä ELY-keskusten Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueille, jotta kohteet pysty-
tään jatkossa huomioimaan radan- ja tienpidon yhteydessä.  
 

 
Nastolan kuivaa ja paahteista ratapiennarta – ihanteellista elinympäristöä palosirkalle. (Valokuva: Tero Piirainen)  

7.4. Siirtoistutukset 
Palosirkan siirtoistutusmahdollisuuksia soveltuviin elinympäristöihin tulisi tutkia. Lajin on havaittu 
hoitotöiden yhteydessä levittäytyvän lähiympäristön soveltuville kohteille, joten uusien elinympäristö-
jen luominen on palosirkan kohdalla mahdollista. Siirtoistutusta on kokeiltu dokumentoidusti kerran 
Kaakkois-Suomessa Ruokolahdella. Vaikka Huuhanrinteen siirtoistutus on lupaavan alun jälkeen to-
dennäköisesti epäonnistunut, on siirto dokumentoitu tarkasti ja kokemukset käytettävissä tulevien siirto-
jen taustatietona. Syyksi Ruokolahden siirtoistutuksen epäonnistumiseen on epäilty epävakaiden sääolo-
jen lisäksi muutoksia alueen kasvillisuudessa. Seuranta-aikana mm. kanervan peittävyyden seuranta-
aloilla havaittiin jopa nelinkertaistuneen ja samalla kangasajuruohon vähentyneen (EKAY 2010). 
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8. Esiintymien kuvaukset 
Tässä kappaleessa esitellään palosirkan esiintymät ELY-keskusten toimialueittain. Nykyesiintymiksi 
luokitellut kohteet käydään läpi omina kappaleinaan ja tämän jälkeen toimialueen muut, epävarmat ja 
mahdollisesti hävinneet kohteet lyhyemmin kuvattuina. Nykyesiintymiksi on laskettu ne palosirkan 
esiintymäpaikat, joilta on tehty havaintoja 2000-luvulla ja jotka ovat osoittautuneet 2000- luvulla teh-
dyissä kartoituksissa palosirkalle edelleen soveltuviksi esiintymisalueiksi. Epävarmoiksi on luokiteltu 
paikat, joilta on tehty palosirkkahavaintoja ennen 2000-lukua, mutta joilta ei etsinnöistä huolimatta ole 
löytynyt lajia 2000-luvun kartoituksissa. Mukana on myös paikkoja, joilta on 2000-luvulta vain yksit-
täishavainto.  

Kunkin esiintymän kohdalla kuvataan palosirkan elinympäristö ja kerrotaan havainnoiduista yksi-
lömääristä. Kappaleessa kuvataan esiintymien mahdolliset uhkatekijät sekä otetaan kantaa kohteiden 
tarvitsemaan suojeluun ja hoitoon, mahdolliseen seurantaan sekä lisäselvitystarpeisiin. Kaikkien nyky-
esiintymien yhteydessä esitetään esiintymäalueen kartta. Epävarmojen kohteiden sijainti ilmoitetaan 
koordinaatein (YKJ-yhtenäiskoordinaatisto) kilometrin tarkkuudella. 

Kappaleen lopuksi esitetään taulukko valtakunnallisesti priorisoiduista palosirkkakohteista. 

8.1. Varsinais- Suomi  

8.1.1. Säkylä, Säkylänharju 
Suomen runsain ja laajin palosirkkaesiintymä sijaitsee Lounais-Suomessa, kansalliseen harjujensuoje-
luohjelmaan kuuluvalla Säkylänharjulla. Harjua ympäröivät alueet ovat noin 100 metriä merenpinnan 
yläpuolella. Harjun korkein kohta kohoaa 145 metriä merenpinnan yläpuolelle. Säkylänharju kulkee 
luode-kaakkosuuntaisena yhdistyen Salpausselän harjumuodostelmaan. Alueen kasvillisuuden valtala-
jiston muodostavat avoimen mäntykankaan lisäksi mm. kanerva, sianpuolukka ja puolukka. Alueen 
harvinaisempiin kasvilajeihin kuuluvat mm. kangasraunikki, kissankäpälä, kangasajuruoho, kielo sekä 
vuorimunkki, jotka kasvavat pääasiassa harjurinteiden avoimilla kohdilla (Väisänen ym. 1991). 

Palosirkka esiintyy laajalla alueella Säkylänharjun lounaisrinteellä sekä harjun päällä kulkevan tien 
varrella. Palosirkkaa esiintyy myös harjun koillispuolella olevissa supissa, sekä pari kilometriä pohjoi-
seen sijaitsevan ampumahiihtoradan alueella. Alue on suurimmaksi osaksi avointa harjumaastoa. Pa-
losirkan esiintymäalueet ovat joko kokonaan puuttomia tai puusto on harvaa. Kasvillisuus on matalaa 
varpukasvillisuutta, mutta kasvipeitteessä on runsaasti kasvittomia laikkuja. 

Säkylänharjulla kesällä 1990 toteutetun merkintä-jälleenpyyntitutkimuksen mukaan palosirkkapo-
pulaation kooksi arvioitiin useita satoja yksilöitä. Esiintymä on todennäköisesti lajin runsaslukuisin ja 
laaja-alaisin esiintymä Suomessa (Väisänen ym. 1991). 

Palosirkkaa on havainnoitu Säkylänharjulla systemaattisesti useiden vuosien ajan (Erkki Kallio, 
Hertta Eliölajit 21.2.2014). Laskennassa havaitut palosirkkojen päivittäiset enimmäismäärät Säkylänhar-
julla ovat vaihdelleet 33 ja 212 yksilön välillä: 

 
1996 120 20.8.1996 
1997   64 30.8.1997 
1998   64 24.8.1998 
1999 Ei laskentaa 
2000 212 25.8.2000 
2001 157 23.8.2001 
2002 142 26.8.2002 
2003 112 01.9.2003 
2004 143 27.8.2004 
2005   40 24.8.2005 
2006   82 04.8.2006 
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2007 Ei laskentaa 
2008   25 31.7.2008 
2009 Ei laskentaa 
2010   78 23.7.2010 
2011   79 27.7.2011 
2012   76 21.8.2012 
2013   33 16.8.2013. 

Kesällä 2006 Tampereen hyönteistutkijain seuran toteuttamassa laskennassa tavattiin 150–200 palosirk-
kaa, joista yksi oli naaras ja loput koiraita (THS 2006). Kesällä 2007 Säkylänharjulla tehtiin kaksi las-
kentaa Tampereen hyönteistutkijain toimesta. Laskennoissa alueella havaittiin molemmilla kerroilla 
noin 150 palosirkkaa (THS 2007). 

Kesällä 2008 kohteelta etsittiin erityisesti naaraita ja toukkia, tarkoituksena paikallistaa lajille so-
veltuvia lisääntymisalueita laajalta harjualueelta. Naaras- ja toukkahavaintojen perusteella tunnistetut 
pienialaiset laikut sijoittuvat pääasiassa harjun länsirinteelle kivääriammuntaradan läheisyyteen (Kallio 
2005, THS 2008), sekä harjun koillispuolen suppiin. Harjun päältä ei löytynyt lajin naaraita eikä touk-
kia, joten todennäköisesti lajin merkittävimmät lisääntymisalueet ovat harjurinteen alaosissa, loivasti 
kaltevilla avoimilla kentillä, sekä suppien alaosissa. 

 
Palosirkan elinympäristöä Säkylänharjulla. (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Säkylä, Säkylänharju 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Säkylänharju on pääosin valtion omistama, Metsähallituksen hallinnoima ja puolustusvoimien käytössä 
oleva alue. Suurta osaa harjusta käytetään edelleen armeijan harjoitusalueena. Myös palosirkkaesiinty-
mien pääosa sijoittuu kranaatti- ja kivääriammuntaradoille. Puolustusvoimien harjoitusalueilla kasvilli-
suus pysyy avoimena säännöllisen ja viime vuosina lisääntyneen ampumatoiminnan johdosta. Harjun 
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etelärinteeseen on tehty noin 800 metrin matkalle laikuittaista puuston poistoa sekä kulotusta alueen 
avoimena pitämiseksi.  

Esiintymä on elinvoimainen, eikä kiireellisiä hoitotarpeita ole. Alueen jatkuvasta hoidosta tulisi silti 
huolehtia. Hoitotoimenpiteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon naaraiden ja toukkien sijoittumises-
ta saatu havaintotieto (Kallio 2005, THS 2008). Erityisesti paljaan maan laikkujen muodostaminen sekä 
voimakkaammat maanmuokkaustoimenpiteet on syytä suunnitella siten, että ne toteutetaan havaittujen 
lisääntymisalueiden lähistölle, mutta kuitenkin niiden ydinalueiden ulkopuolelle. 

Jatkossa puuston poisto ja kulotukset alueella ovat edelleen suositeltavia. Erityisen suositeltavia 
hoitotoimenpiteet ovat esiintymän pohjoisosassa sijaitsevan palosirkkakeskittymän ympäriltä. Puuston 
poisto ja pintamaan rikkominen kivääriampumaradan pohjois- ja eteläpuoleisilta alueilta hyödyttäisivät 
sekä palosirkkaa että tällä ainoalla suomalaisella esiintymispaikallaan tavattua ruususiipisirkkaa. Säky-
län pääesiintymän ja ampumahiihtoradan esiintymäpaikan välille olisi hyvä saada avattua lajin levittäy-
tymistä tukevia paahdelaikkuja, sekä niiden väliin siirtymäkäytäviä esimerkiksi polkujen ja teiden var-
sille. 

Vuonna 2010 alueella tehtiin hoitotoimia Metsähallituksen toimesta erityisesti ruususiipisirkan 
esiintymispaikalla, missä myös palosirkka esiintyy runsaana. Liiallista kanervikkoa poistettiin käsin ja 
lehtipuuvesakkoa kaivinkoneen avulla (Esko Hyvärinen, suullinen tiedonanto). Hoitotöitä tulisi edelleen 
jatkaa molempien lajien elinolojen turvaamiseksi. 

8.1.2. Jämijärvi, Jämin lentokenttä 
Jämin lentokenttä sijaitsee luode-kaakkosuuntaisen Soininharjun eteläreunalla Jämijärvellä. Palosirkka 
esiintyy Soininharjun avoimella, paahteisella, lentokentälle laskevalla rinnealueella sekä vanhalla lento-
kentällä noin 500 metrin matkalla, yhteensä 5 hehtaarin alalla. Toistaiseksi kaikki havainnot lajista si-
joittuvat vanhan lentokentän kiitoradan ja Soininharjun väliselle kaistaleelle (THS 2006). Kesällä 2006 
lajia etsittiin huomattavasti tätä laajemmalta alueelta, mutta tuloksetta. Soininharjun päältä lajia ei etsin-
nöistä huolimatta ole löydetty (THS 2006).  

 
Palosirkan elinympäristöä Jämijärven lentokenttäalueella. (Valokuva Susanna Intke) 
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Harjun rinnealue on kasvillisuudeltaan hyvin varpuvaltaista. Valtalajiston muodostavat kanerva, puo-
lukka ja sianpuolukkaa, mutta rinteeseen sijoittuu myös paljaita kivennäismaalaikkuja. Matalamman 
kasvillisuuden laikuissa esiintyy mm. hietaneilikkaa ja kangasajuruohoa. Vanha lentokenttä on kasvilli-
suudeltaan vaihteleva, mutta matalakasvuinen. Parhailla esiintymäpaikoilla kasvillisuus on vähäistä. 
Jämijärvellä laji näyttäisi suosivan tasaisia alueita, joilla ei kasva tiheää varvikkoa (THS 2006).  

Palosirkkaa havainnoitiin Jämijärven lentokentällä kahtena päivänä (26.7., 19.8.) kesällä 2006. Yk-
silöitä havaittiin yhteensä kahdeksan, joista suurin osa tavattiin jälkimmäisellä havainnointikerralla. 
Kaikki havaitut yksilöt olivat koiraita (THS 2006). Kesän 2007 laskennassa kohteella havaittiin par-
haimmillaan 9 koirasta (THS 2007).  

 
Jämijärvi, Jämin lentokenttä 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Alueen merkittävin uhkatekijä on kasvillisuuden umpeenkasvu. Suurella osalla aluetta tihenevä varvik-
ko vaikeuttaa palosirkkojen liikkumista ja lisääntymistä. Jämin esiintymä on vähälukuinen, joten sitä 
uhkaavat pienten populaatioiden satunnaiset uhkatekijät. Myös rakentaminen voidaan lukea yhdeksi 
uhkatekijäksi. 

Hoitosuosituksena Soininharjun etelärinteeseen tulisi raivata huomattavasti nykyistä laajempia alu-
eita, joista varvikko on kokonaan poistettu. Tähän mennessä harjurinteen raivausta on tehty mm. osana 
Suomen ympäristökeskuksen paahdeympäristöhanketta. Suositeltuja hoitotoimia ovat varvikon poiston 
lisäksi maaperän avaaminen laikuittain ja kulotus joko pienissä laikuissa tai suurempina kulotusaloina. 
Vaikka palosirkan yksilömäärät Jämillä ovat pieniä, on Soininharjun etelärinteellä ja lentokentän ympä-
ristössä runsaasti tilaa ja mahdollisuudet ylläpitää merkittävästi nykyistä suurempaa elinvoimaista pa-
losirkkapopulaatiota. Se kuitenkin edellyttää voimallisia hoitotoimenpiteitä alueella. Populaation pienen 
koon takia hoitotoimien aloittaminen on kiireellistä. 

Lentokenttäalue lähiympäristöineen on tällä hetkellä vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueen virkis-
tyskäyttö, kuten esimerkiksi frisbeegolf, osaltaan auttaa pitämään kasvillisuutta avoimena. Palosirkka-
esiintymän tilaa tulisi jatkossa seurata ja mikäli virkistyskäyttöpaine muodostuu liian voimakkaaksi ja 
kuluttavaksi, tulisi virkistyskäyttöä ohjata pois palosirkkaesiintymän läheisyydestä.  

Palosirkkaesiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin 
esiintymispaikan rajauspäätöksellä tulisi harkita. Rajauspäätöksen myötä alue olisi mahdollista merkitä 
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maastoon, jolloin alueen rajat näkyisivät kaikille maastossa liikkujille ja kohde saataisiin alueen käyttä-
jien yleiseen tietoon.  

8.1.3. Turku, Kakskerta 
Turun Satavan Kakskerran palosirkkaesiintymä sijoittuu Kakskerran saarelle, tien 1821 risteykseen. 
Alue jatkuu tien piennarta ja sen pohjoispuolista pyörätietä itään kohtaan, jossa tien eteläpuoleinen pelto 
loppuu. Alue muodostuu asfalttitien ja pyörätien luiskista ja leikkauksista. Kasvillisuus on melko mata-
laa lähellä kulkuväylää toistuvan niiton vuoksi. Joissain tieleikkauksissa, erityisesti alueen länsiosassa, 
maanpinta on avointa hiekkamaata. Varjostavaa puustoa on paikoin alueen länsiosassa. Pääosa luiskista 
on kaakon suuntaisia. Vuoden 2007 kartoituksessa alueelta laskettiin yhteensä 22 palosirkkakoirasta 
(Faunatica 2007). Tien laidalta on havaittu palosirkkoja myös Kakskerran Brinkhallin kartanoon päin 
mentäessä.  

 
Kakskerran palosirkkaesiintymän ydinalue sijaitsee paahteisessa tien luiskassa. Esiintymäaluetta kunnostettiin ja 
laajennettiin vuonna 2013 kaatamalla varjostavaa puustoa. (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Turku, Kakskerta 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Tien piennaralueen niitto on jatkuvaa, joten umpeenkasvun kannalta kohteella ei ole tällä hetkellä erityi-
siä uhkatekijöitä. Kohteelle on tehty erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätös vuonna 
2009 (ERA205551). Rajattua aluetta on laajennettu tienvarsialueen osalta vuoden 2012 lopussa (VA-
RELY/937/07.01/2012).  

Kakskerran palosirkkakohteelle on laadittu hoitosuunnitelma (Faunatica 2013), jonka mukaan alu-
een hoitotoimia on aloitettu vuonna 2013. Hoitotyöt toteutetaan Turun kaupungin toimesta, Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen ohjauksessa. Alueen hoitoa tulisi jatkaa suunnitelman mukaisesti. 

8.1.4. Parainen, Petteby 
Pettebyn palosirkkaesiintymä sijaitsee Stonäsetin Paltbackenissa, lounaaseen avautuvalla metsän ja pel-
lon välisellä alueella, joka on osin vanhaa tiepohjaa. Kohde koostuu ketoalueesta, vanhasta tienpohjasta, 
kalliokedosta sekä mäntykankaasta. Alueen itäosa on pitkälle metsittynyt, puuston peittävyyden ollessa 
paikoin jopa 80 %. Keskiosa on puoliavointa ketoa, jossa puuston peittävyys on noin 40 %. Alueen län-
siosa on puolestaan lähes avointa, puutonta aluetta. Tiepohjan metsän- ja pellonpuoleiset reunat viettä-
vät lounaaseen. Pääosa muusta alueesta on jyrkkää tai melko jyrkkää lounaisrinnettä. Maapohja on kui-
va ja koostuu pääosin hiekasta sekä isommista kivistä. Maaperässä on havaittavissa ilmeistä 
kalkkivaikutusta. Alueen kasvillisuuden valtalajiston muodostavat heinät, metsäapila, sikoangervo sekä 
keltamatara. 

Kohteelle tehtiin kaksi maastotarkastusta elokuussa 2006 (Faunatica 2006). Tarkastuksissa havait-
tiin kahdeksan koirasta, joista suurin osa vanhalla tiepohjalla alueen länsiosassa. Loput yksilöt tavattiin 
alueen keskiosasta. Jälkimmäisellä tarkastuskäynnillä tarkastettiin lisäksi ydinalueen itäpuolelle jäävä 
noin 0,25 ha kokoinen lajille sovelias alue, mutta täältä palosirkkaa ei kesällä 2006 havaittu. Vuoden 
2007 tarkastuksessa havaittiin yksi palosirkkakoiras alueen länsiosan tiepohjalla ja toinen maantien 
länsipuolella (Faunatica 2007). 
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Vuoden 2007 tarkastuksessa selvisi myös, että palosirkkaesiintymään kuuluva hiekkainen tiepohja 
Paltbackenin eteläpuolella sekä vanha peltopohja on otettu hevoslaidunnukseen.  
 

 
Parainen, Petteby 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohteen merkittävin uhkatekijä tällä hetkellä on metsittyminen ja heinittyminen. Alueen avoimimmat 
kohdat ovat kuitenkin toistaiseksi palosirkalle soveltuvia. Hoitosuosituksena on erityisesti metsäisen itä- 
ja keskiosan avaaminen, eli puuston poisto alueelta. Lisäksi koko esiintymäalueen niittäminen, laidun-
taminen tai kulotus on heinittymisen torjumisen kannalta suositeltava hoitokeino. Tähän mennessä alu-
een länsiosan tiepohjan reunoilta on raivattu puita (Faunatica 2006, 2007). 

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksen tekeminen kohteelle ei ole tällä het-
kellä ajankohtaista.  

8.1.5. Parainen, Käldinge 
Käldingen esiintymä sijoittuu Käldingen koulun itäpuoliselle kedolle sekä kedon eteläpuoliselle avoi-
melle alueelle, kedon itäpuoleiselle risteys- ja tienvarsialueelle, kedon koillispuoleiselle urheilukentälle 
sekä tienpientareille. Kohde on kokonaisuudessaan heinävaltainen, puuston peittävyyden jäädessä alle 5 
%:iin. Kohde on kauttaaltaan hiekkapohjainen ja hyvin kuiva. Koulun itäpuolella ketoalue viettää loi-
vasti etelään, yläosastaan kohde on tasamaata. Kedon eteläpuolella alue viettää loivasti etelään. Risteys-
alue ja urheilukenttä ovat pääosin tasamaata. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat heinät, ahopukin-
juuri, mäkitervakko sekä keltamatara. Vuosina 2006 ja 2007 tehdyissä kartoituksissa alueelta löydettiin 
yksi palosirkkakoiras (Faunatica 2006, 2007).  
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Parainen, Käldinge 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohteen merkittävin uhkatekijä on kasvillisuuden umpeenkasvu, erityisesti heinittyminen. Alue saattaa 
jo nykyisellään olla palosirkalle liian heinittynyt. Hoitotoimilla voitaisiin laajentaa palosirkalle sovelias-
ta alaa koulun itäpuoleisen ketoalueen lisäksi ainakin tien eteläpuolella ja risteysalueella. Hoitosuosituk-
sena on kohteen laikuittainen niittäminen tai laidunnus. Varjostava puusto tulisi poistaa pikaisesti aina-
kin ketoalueen eteläpuolelta. Kohde on rajattu osittain luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti 
suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä vuonna 2011 (ERA206887).  

8.1.6. Vehmaa, Kiimkallio 
Vehmaan Kiimkallion palosirkkaesiintymä sijoittuu rautatien penkereelle, noin 500 metrin matkalle 
Kiimkallion vanhalta rautatieasemalta länteen. Esiintymäalue levittäytyy rautatien ja sen matalien penk-
kojen lisäksi metsänreunaan ja edelleen niitty-, kallio- ja ketoalueille. Alue on osittain vesakoitunut, 
taimikon peittävyys kohteella on noin 20 %. Ratapenkereen kasvillisuuden valtalajina on keltamaite. 
Rata-alueen reunoilla kasvavat heinät ja puiden vesat. Maalajina ratapohjalla on hiekka ja kivimurske, 
muualla hiekka tai savi ja kallio. Radan eteläpuolella kulkee leveä hiekkapohjainen linja Kiimkallion 
tasoristeykseltä lännempänä sijaitsevalle käytöstä poistetulle tasoristeykselle. Tasoristeysalueen lähei-
syyteen sijoittuu paras palosirkka-alue, joka on kuiva ratapenkka. Penkka on pääosin matala, mutta par-
haalla palosirkka-alueella on lounaisrinnettä ja radan pohjoispuoli on vain loivasti viettävä.  

Palosirkalle soveltuva elinympäristö jatkuu suurella todennäköisyydellä selvitysalueen molemmin 
puolin. Turku–Uusikaupunki -linjan ratavarsi on todennäköisesti monin paikoin palosirkalle soveltuva 
ja tilanne tulisi jatkossa selvittää. Kohteelta on havaintoja palosirkasta sekä kesältä 2006 (10 koirasta, 1 
naaras) että 2007 (4 koirasta) (Faunatica 2006 ja 2007). Esiintymä on vuonna 2012 edelleen olemassa, 
sillä paikalta havaittiin 18.8.2012 yhteensä 7 palosirkkaa (Otto Lehikoinen, tiedonanto Hyönteistieto-
kannassa). 
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Vehmaa, Kiimkallio 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohdetta uhkaa lisääntyvä puiden varjostus. Nykyisellään kohde on palosirkalle soveltuva, mutta um-
peenkasvun myötä lajin tilanne heikkenee nopeasti. Ratapenkan eteläreunan puusto varjostaa suurta 
osaa alueesta. Parhaan palosirkka-alueen kohdalla on vanhaa peltoa myös radan eteläpuolella. Tällä 
kohdalla alue on vielä hyvin paahteinen, joskin puusto on nousemassa myös tällä kohdalla. 

Esiintymän hoitosuosituksena on puuston poistaminen mahdollisimman leveälti ja mahdollisimman 
pitkältä matkalta radan varresta. Radanvartta on niitetty ja vesakkoa raivattu aiemmin. Jatkossa kohdetta 
tulisi niittää ja raivata laajemmalta alueelta ja useammin. Lisäksi alueen paahteisuutta tulisi lisätä. Ke-
sän 2007 kartoituksen yhteydessä ilmeni, että radanvarren kasvillisuus oli myrkytetty, mutta käsittelyllä 
ei näyttänyt olevan välittömiä haitallisia vaikutuksia palosirkan esiintymiselle (Faunatica 2007).  

Esiintymä on rajattu miltei kokonaisuudessaan erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajaus-
päätöksellä (VARELY/852/07.01/2012) vuoden 2012 aikana. Yhteistyötä alueen hoitamisen osalta tulisi 
edistää rata-aluetta hallinnoivan Liikenneviraston kanssa.  

8.1.7. Naantali, Luonnonmaa  
Luonnonmaan palosirkkaesiintymä sijaitsee Matalahden itäpäädyn pohjoispuolella, Inttiläntien päässä 
itä-länsisuuntaisella tieosuudella ja siitä länteen jatkuvan metsän reunassa ja eteläpuolella. Alue koostuu 
niittymäisestä alueesta, metsän- ja tienreunoista sekä kedosta. Laaja niittyalue on erityisesti itäosastaan 
avoin, mutta lännemmäksi siirryttäessä kasvaa nuorta puustoa. Tien eteläpuolella kasvaa nuorta varjos-
tavaa puustoa. Tiealueen maalajina on pääasiassa hiekka, niittyalueella savi. Ketoalueet ovat kuivia, 
niittyalueet jokseenkin kuivia tai tuoreita. Reunat ovat kapeita etelärinteitä, mutta muuten kohde on 
pääosin tasamaata. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat heinät sekä koivun ja männyn taimet. Vuo-
sien 2006 ja 2007 inventoinneissa alueella havaittiin useita palosirkkayksilöitä (2006: 8 koirasta sekä 
yksi naaras, 2007: 2 koirasta) (Faunatica 2006, 2007). 
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Naantali, Luonnonmaa 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohdetta uhkaa pääasiassa metsittyminen ja heinittyminen. Parhaiten palosirkalle soveltuvat tien- ja 
metsänreunat ovat kasvamassa umpeen. Myös niittyalue on heinittynyt erityisesti itäosastaan. Länsi-
osastaan niittyalue on metsittynyt. Palosirkalle parhaiten soveltuvat alueet ovat tällä hetkellä hyvin pie-
nialaisia. Kohde on ollut aiemmin laidunmaata. 

Hoitosuosituksena Naantalin Luonnonmaan palosirkkakohteelle on koko palosirkalle soveltuvan 
alueen avaaminen ja avoimuuden ylläpito. Kohdetta tulisi raivata puustosta, niittää sekä mahdollisuuk-
sien mukaan laiduntaa. Erityisesti tienpenkan ja metsänreunan eteläpuolella kasvava nuori puusto tulisi 
poistaa, sillä se varjostaa hyvin pienialaisiksi supistuneita paahdelaikkuja. Kohteen rajaamista luonnon-
suojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä harkitaan 
jatkossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta. 

8.1.8. Kemiönsaari, Korkeakallio 
Kemiön Ekniemen esiintymä jakautuu kahteen osaan, Korkeakallioon ja Rauhalaan. Kohteelta haettiin 
palosirkkaa kesällä 2007 (Faunatica 2007). Korkeakallion peltopohjalta löytyi tarkastuksessa kaksi koi-
rasta.  

Osa-alue A (Rauhala) on entinen niitty tai laidunalue, joka on vastikään harvaksi hakatun metsän 
eteläpuolella. Rauhalan osa-alue sijaitsee loivassa etelärinteessä, joka ei ole vielä pensoittunut, mutta on 
vahvasti heinittynyt.  

Osa-alue B (Korkeakallio) on jyrkkä, matalia terasseja sisältävä etelänpuoleinen kalliorinne. Osa-
alue B on Korkeakallion huipun ja sen eteläpuolisen pellon välinen alue. Kohteen kallioperästä löytyy 
merkkejä ravinteikkuudesta, joka näkyy rehevyytenä alueen kasvillisuudessa. Palosirkalle soveltuva 
rinne jatkuu kallion alla, mutta kallion ja pellon välissä on kapeahko metsäkaistale. Metsäkaistaleen ja 
pellon välissä sijaitsee hiekkainen peltotienpohja ja -penkka, joka on nykyisellään heinittynyt.  
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Kemiönsaari, Korkeakallio 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Rauhalan alueelta löytyy edelleen matalamman kasvillisuuden kohtia, mutta umpeenkasvu aiheuttaa 
merkittävän uhkatekijän tällä kohteella. Korkeakalliolla metsäkaistaleen ja pellon välisen hiekkapenkan 
heinittymisuhka on alueen ilmeisin uhkatekijä tällä hetkellä. Kallioalueen osalta esiintymä on tällä het-
kellä vakaa. 

Hoitosuosituksena on alueiden niittäminen ja laiduntaminen muualla paitsi Korkeakallion kalliorin-
teen alueella. Kohteen rajaaminen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä ei ole 
tällä hetkellä ajankohtaista. 

8.1.9. Salo, Päiväkallio  
Salon Särkisalon Suutarilassa sijaitsee Päiväkallion palosirkkaesiintymä. Esiintymä sijoittuu Ylönkylä–
Förby yhdystien varteen, Suutarkylän tienhaarasta muutamia metrejä Särkisalon ala-asteen suuntaan. 
Kohteelta on havaittu 3 palosirkkayksilöä vuonna 2011 asfalttitien reunasta kohoavassa rinteessä (Hertta 
Eliölajit 27.2.2014).  
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Salo, Päiväkallio 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Särkisalon palosirkkaesiintymä on löytynyt 2011 ja kohde on rajattu luonnonsuojelulain 47§:n mukai-
sella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä (ERA206886). Tienvarsiesiintymää 
hoidetaan niittämällä.  

8.1.10. Varsinais-Suomen epävarmat esiintymät 

Turku, Brinkhall (6704:3237) 

Turun Kakskerran Brinkhallissa on havaittu palosirkkoja kahdesta kohdasta Brinkhallin tilan lounais-
puolella, päätien eteläpuolella. Itäisempi esiintymä sijoittuu Brinkhallin tilan kohdalle päätien eteläpuo-
lelle, vanhojen tiepohjien reunoille ja väliin, sekä pellon- ja metsänreunaan. Läntinen esiintymä sijoittuu 
200–400 metriä Brinkhallin risteyksen länsipuolelle, päätien pohjoispuoleiseen tieleikkaukseen sekä 
tien eteläpuoleiselle pengerrykselle ja niittyalueelle (Faunatica 2006). 

Alueet ovat entisiä niittyjä, joskin läntiseen esiintymäalueeseen sisältyy myös tienpiennarta. Topo-
grafialtaan alueet ovat loivia kaakonsuuntaisia rinteitä ja tasamaata. Puuston osuus kohteilla on noin 20 
% pinta-alasta. Itäisen osa-alueen pääkasvilajiston muodostavat heinät. Läntisemmällä alueella valtala-
jeina ovat heinien lisäksi metsäapila, matarat ja koivu. Alueen päämaalajit ovat hiekka ja savi. Kosteus-
olosuhteiltaan kohteet ovat melko kuivia, joskin itäisempi esiintymä on hieman kosteampi kuin läntinen 
(Faunatica 2006).  

Molemmat kohteet ovat nykyisellään heinittyneitä. Paljaan maan laikkuja alueilla on tien pientarei-
ta lukuun ottamatta vain harvakseltaan. Kohteille tehtiin kaksi maastokäyntiä elokuussa 2006 sekä yksi 
maastokäynti 7.8.2007. Havainnointikerroilla kohteilta ei tavattu palosirkkaa (Faunatica 2006, 2007). 
Viimeisin havainto lajista on tältä paikalta vuodelta 1997 (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 

Brinkhallin kohteista erityisesti itäisempi osa-alue on voimakkaasti heinittynyt ja nykyisellään to-
dennäköisesti palosirkalle soveltumaton. Myös läntinen alue on heinittynyt ja paikoin puustoinen, mutta 
sisältää edelleen palosirkalle soveltuvia laikkuja.  
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Mahdolliset hoitotoimet tulisi suunnata läntiselle osa-alueelle. Erityisesti päätien eteläpuolen puus-
toa tulisi raivata. Lisäksi aluetta tulisi niittää, laiduntaa tai kulottaa. Itäisemmän osa-alueen hoitotyöt on 
kannattavaa suunnitella ja toteuttaa vain, mikäli palosirkka löytyy jatkossa alueelta. 

Parainen, Ålön (6698:3233)  

Paraisten Ålönissä palosirkkaa on havaittu Mustfinnintien varresta, Östergårdin ja Västergårdin puoles-
savälistä. Esiintymäalue sijoittuu peltoalueen pohjoispuolelle kaakon- ja etelänsuuntaiseen rinteeseen. 
Kohde muodostuu hiekkaisesta rinnealueesta, maavallista, vanhasta hiekkakuopasta sekä mäntykankaas-
ta. Rinnealue on suurelta osin metsittynyt, ainoastaan rinteen laella sijaitsee pieni, avoin kallioketo. 
Myös pellonreunan maavallissa on avoin vyöhyke. Maaperä on kuiva ja maalajina on hiekka tai hiek-
kainen savi. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat harakankeltanot, heinät ja ahdekaunokki. 

Kohteelle tehtiin kaksi maastotarkastusta elokuussa 2006 sekä yksi tarkastus elokuussa 2007, mutta 
palosirkkaa ei näiden tarkastusten yhteydessä havaittu (Faunatica 2006, 2007). Viimeisin havainto lajis-
ta on tehty tältä kohteelta kesällä 1999 (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 

Alueeseen kuuluu vanha hiekanottopaikka, joka on täysin metsittynyt. Myös länsiosan hiekkainen 
rinne on pahasti puiden varjostama. Loppuosa alueesta on paikoin heinittynyttä, mutta rinteen alareunan 
maavallilla esiintyy edelleen paahdekasvillisuutta. Alue on ainakin paikoitellen palosirkalle soveltuva. 

Hoitosuosituksena on rinteen ja hiekkakuopan avaaminen eli puuston poisto. Lisäksi heinittymisen 
torjumiseksi niitto, laiduntaminen tai kulotus on suositeltava hoitokeino. Ennen kohteen tarkempaa hoi-
tosuunnittelua tulisi lajin esiintyminen alueella varmistaa. 

Parainen, Evasberget (6700:3235) 

Levon palosirkkaesiintymä sijaitsee yksityistien varressa Evasbergetin kaakkoisreunalla. Alue koostuu 
mäen kaakonpuoleisen rinteen jyrkästä alaosasta sekä yksityistien penkereestä. Rinteessä puuston peit-
tävyys on suuri. Vain tieleikkaus ja muut vähäiset alueet tienvarsilla ovat nykyisellään avoimia. Tien ja 
pellon välisellä penkalla puuston osuus on noin 20 %. Maaperä on kuiva ja päämaalajeina ovat hiekka ja 
savi. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat heinät. 

Kohteelta haettiin palosirkkaa kesällä 2006 ja 2007, mutta tuloksetta (Faunatica 2006, 2007). Vii-
meisin havainto lajista on kohteelta vuodelta 1982 (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 

Nykyään metsäinen rinne on saattanut olla palosirkalle sopivaa aluetta parikymmentä vuotta sitten. 
Nykyisin lajille sopivaa aluetta on vain paikoin kapeina kaistaleina tien molemmin puolin. Kohde ei 
nykyisellään ole juurikaan soveltuva palosirkalle. Ennen hoitotoimien suunnittelua tulisi lajin esiintymi-
nen kohteella varmistaa (Faunatica 2006, 2007).  

Parainen, Jermo (6680:3239) 

Paraisten Jermossa palosirkkaa on havaittu Soukan peltojen luoteispuolella, itä-länsisuuntaisella tien-
pientareella sekä tietä reunustavilla rinteillä noin 400 m matkalla. Paikka koostuu ketoalueesta, tien ja 
pellon välisestä pientareesta sekä kallioalueesta. Maalajina on pääasiassa hiekka, jossa on paikoittaisia 
savijuotteja. Alueelle sijoittuu myös joitain kalliopaljastumia. Kosteusolosuhteiltaan kohde on hyvin 
kuiva. Aluetta luonnehtii jyrkkä etelänpuoleinen rinne, mutta kohde sijoittuu osittain myös tasamaalle. 
Alueen länsiosaa varjostavat erityisesti tien eteläpuolen rinteessä kasvavat erikokoiset puut. Kasvilli-
suuden valtalajeina ovat heinät, keltamatara sekä metsäapila. Kohteelta ei tavattu palosirkkaa vuosien 
2006 ja 2007 kartoituksissa (Faunatica 2006, 2007). Viimeisin havainto lajista on 1990-luvulta (Hertta 
Eliölajit 24.2.2014).  

Merkittävin kohteen laatua heikentävä tekijä on puiden varjostus. Heinittymisen aiheuttama um-
peenkasvu on uhkana vain paikoitellen. Länsiosan rinteestä suuri osa on liian varjoisaa palosirkalle, 
mutta koko alue on todennäköisesti edelleen lajille ainakin paikoitellen soveltuva. Ennen hoitosuunnit-
telua tulee palosirkan esiintyminen alueella varmistaa.  

Naantali, Ruokorauma (6709:3221) 

Ruokoraumassa palosirkka on asuttanut pellon- ja metsänreunan välistä vanhaa kuivaa tiepohjaa ja sen 
penkkoja. Puuston peittävyys kohteella on noin 30 %. Tiealue on hiekkapohjainen, mutta tienpenkat 
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ovat savea ja hiekkaa. Alueeseen kuuluu etelän- ja lounaansuuntaisia melko kapeita ja jyrkkiä pellon ja 
tien väliin jääviä rinteitä. Muilta osin alue on tasamaata. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat hei-
nät, keltamatara, metsäapila ja koivu. Kohteelta ei havaittu palosirkkaa vuosien 2006–2007 tarkastuksis-
sa (Faunatica 2006, 2007). Viimeisin havainto lajista on tältä kohteelta vuodelta 1995 (Hertta Eliölajit 
24.2.2014). 

Tien ja pellon välisen rinteen puut varjostavat aluetta paikoin hyvin voimakkaasti. Alueella on pa-
losirkalle soveltuvaa aluetta enää melko vähän tai enintään kohtalaisesti. Ennen kohteen hoitosuunnitte-
lua tulee lajin esiintyminen alueella varmistaa. 

Turku, Satavan Apajankallio (6706:3234) 

Turun Satavasta, Apajankalliolta on tehty 1990-luvulla yksi palosirkkahavainto (Hertta Eliölajit 
7.10.2010). Niittymäinen alue sijaitsee Apajankallion koillispuolelle päättyvän pikkutien varrella. Alu-
een itäpuolelle noin 20 m etäisyydelle jää omenatarha ja lounaispuolelle entinen pelto. Puuston peittä-
vyys alueella on noin 50 %. Maalajina ovat savi ja hiekka. Alue on pääpirteissään kuiva ja tasainen. 
Pellonreunaan jää kapea rinne. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat heinät ja metsäapila. 

Kohteelle tehtiin maastotarkastus 8.8.2006 (Faunatica 2006). Palosirkkaa ei tavattu alueella ja esiin-
tymäpaikka arvioitiin tuhoutuneeksi. Kohde ei nykyisellään sovellu palosirkalle pitkälle edenneen hei-
nittymisen ja alueen pienen koon vuoksi. Laji saattaa kuitenkin esiintyä jossain Apajankallion lähialueil-
la. 

8.2. Pirkanmaa 

8.2.1. Nokia, Kulju 
Nokian Kuljussa palosirkka esiintyy itä-länsisuuntaisen Porin rautatien varressa, etelään suuntautuvassa 
radan pohjoispuolen rinteessä. Lajia on tavattu radan varressa vajaan kilometrin matkalla Kuljun kylän 
satamasta länteen. Esiintymä muodostuu pienialaisista kallioketolaikuista, kivikosta ja sorarinteestä. 
Alueen kasvillisuuden valtalajeina ovat niitty- ja ketokasvit, erityisen runsaana radan varressa esiintyy 
mäkitervakko. Lajille soveliaan alueen pinta-ala on kaiken kaikkiaan noin 2–3 hehtaaria. 

 
Palosirkan kunnostettua elinympäristöä Nokian Kuljun ratapenkereellä. Keskikesällä kukkiva mäkitervakko viihtyy 
samoilla paahderinteillä palosirkan kanssa. (Valokuva: Tero Piirainen) 
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Myös Siuronkosken itäpuolelta, ratapihan alueelta on vanhoja havaintoja palosirkasta (Anne Raunio, 
1980-luku). Kosken itäpuolta havainnoitiin lajin osalta tuloksetta vuosina 2001 ja 2006–2007 (THS 
2001, 2006, 2007). Näiden havaintojen perusteella laji ei enää esiinny Siuronkosken itäpuolella.  

Kosken länsipuolella palosirkkaa on seurattu vuodesta 2000. Kesällä 2006 lajia havainnoitiin neljä-
nä eri päivänä 1.–27.8. (THS 2006). Yksilöiden määrä vaihteli kahdeksasta kolmeentoista yksilöön päi-
vässä. Kesän 2007 kartoituksessa lajia havainnoitiin neljänä päivänä 4.8.–13.9.. Havaitut yksilömäärät 
vaihtelivat 1–44 välillä. Kuljun palosirkkaesiintymältä on tavattu vuosittain koiraiden lisäksi muutamia 
naaraita ja kesällä 2009 kohteelta tehtiin ensimmäinen toukkahavainto (THS 2009). Vuonna 2011 pa-
losirkka esiintyi Kuljussa edelleen runsaana, ja näyttää asuttavan koko esiintymisaluetta. Alueen itäosis-
sa yksilömäärät olivat kasvaneet edellisvuosista. Parhaimmillaan vuonna 2011 havaittiin yhden päivän 
aikana 30 palosirkkayksilöä, joista neljä naarasta.  

 

 
Kunnostustalkoiden osallistujat ihailevat talkookohteelta löytynyttä palosirkkaa Nokian Kuljussa.  (Valokuva: Tero 
Piirainen) 
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Nokia, Kulju 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Radanvarsiesiintymää on raivattu talkoovoimin yhteistyössä Liikenneviraston ja paikallisen kyläyhdis-
tyksen, hyönteisharrastajien sekä luontojärjestöjen kanssa vuosina 2004–2013. Raivauksilla on luotu 
lisää elintilaa lajille, mutta hoitotoimista huolimatta yksilömäärät eivät ole merkittävästi nousseet. Sen 
sijaan lajin on havaittu levittäytyneen koko raivatulle alueelle. Raivauksia tulee edelleen jatkaa ja raivat-
tuja alueita laajentaa. Puuston ja pensaikon raivausten lisäksi alueella tulee lisätä paljaan maan osuutta. 
Myös kohteen säännöllistä seurantaa tulee jatkaa hoitotöiden vaikutusten arvioimiseksi.  

Kohde on rajattu luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätöksellä (ERA204556). 

8.2.2. Ylöjärvi, Pinsiö  
Ylöjärven Pinsiössä palosirkka esiintyy kahdessa melko luonnontilaisena säilyneessä supassa, jotka 
sijaitsevat Pinsiönharjun pohjoisreunalla noin kilometrin etäisyydellä toisistaan (Salokannel & Turunen 
1998). Alue sijaitsee pohjavesialueella, sen hyvin vettä läpäisevällä, varsinaisella pohjaveden muodos-
tumisalueella. Molemmat alueen palosirkkasupat sijoittuvat Pinsiönharjun yksityiselle luonnonsuojelu-
alueelle, joka on pinta-alaltaan yhteensä 60 hehtaaria. Kohteen maanomistaja on UPM Kymmene Oyj 
(Valonen 2005).  

Palosirkkasuppia ympäröivä harjualue on pääosin kuivaa kangasmaata, jonka kasvupaikkatyyppei-
nä ovat tuore ja kuivahko kangas. Pääpuulaji on mänty muutamaa kuusivaltaista kuviota lukuun otta-
matta. Valtaosa puustosta on nuorta tai varttunutta kasvatusmetsää. Alueelle sijoittuu edustavia paahde-
rinteitä ja suppia, joissa esiintyy tyypillistä harjukasvilajistoa, kuten kangasajuruoho (THS 1997, 
Valonen 2005). Kasvillisuuden valtalaji on kanerva. Aluetta luonnehtivat lisäksi useat soranottoalueet, 
joista osa on vanhoja ja osa edelleen käytössä olevia.  

Pinsiönkankaan palosirkkaesiintymä löytyi alun perin Ylöjärven kunnan luontokohdeselvitysten yh-
teydessä vuonna 1988 (THS 1997). Alueen supissa palosirkkaa on seurattu useita vuosia (THS 
1997,1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010). Läntisempään suppaan kuuluu kuiva etelänsuuntainen pais-
terinne. Myös supan pohja on heinittynyt. Kasvillisuutta luonnehtivat kangasajuruoho, metsäruusu sekä 
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kataja (Valonen 2005). Läntisemmästä supasta palosirkka on tiettävästi tavattu viimeksi kesällä 2001 
(Salokannel ym. 2001, Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
 

 
Ylöjärven Pinsiön palosirkkasuppa. (Valokuva: Tero Piirainen) 

Itäisemmässä supassa esiintymäalue koostuu lämpimästä lounaan suuntaisesta paisterinteestä. Supan 
reunoilla kasvaa männyn taimia. Kasvillisuuden tyyppilajeina ovat kangasajuruoho, kissankäpälä ja 
huopakeltano (Valonen 2005). Itäisemmässä supassa palosirkkaa on havaittu useina vuosina (THS 2005, 
THS 2006, Hertta Eliölajit 7.10.2010) vuoteen 2006 asti.  Lajia on tavattu viimeisimmän kerran kesällä 
2006. Lajia havainnoitiin neljänä päivänä 24.7.–2.9.2006, jolloin havaituista yksilöistä yksi oli koiras ja 
kaksi naarasta (THS 2006). Vuodesta 2007 lähtien esiintymän tilaa on seurattu, mutta palosirkkaa ei ole 
tavattu (THS 2007, THS 2008; Tero Piirainen, suullinen tiedonanto). 
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Ylöjärvi, Pinsiö 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Alueen maanomistaja UPM-Kymmene on tehnyt palosirkkasuppiin hoitosuunnitelman vuonna 2005 
(Valonen 2005). Hoitotöiden päätavoite on ollut ylläpitää ja vahvistaa harjubiotooppeihin erikoistuneen 
lajiston elinolosuhteita, erityisesti palosirkan elinolosuhteet huomioonottaen. Hoitosuunnitelman myötä 
molempia suppia on raivattu vuosina 2005 ja 2006 maanomistajan toimesta. Läntisemmältä supalta 
poistettiin vuoden 2005 aikana supan reunoille muodostuneet tiheiköt sekä suurimmat varjostavat män-
nyt ja lehtipuut paahteisuuden lisäämiseksi. Suurin osa raivaustöissä muodostuneista hakkuutähteistä 
kuljetettiin pois, mutta osa jätettiin kasoille supan pohjalle odottamaan polttamista. Itäisemmän supan 
reunoilta raivattiin syksyllä 2005 varjostava nuori männyntaimikko. Raivatut puut kasattiin viiteen polt-
topisteeseen eri puolille suppaa ja koetettiin polttaa mm. keväällä 2006 (Valonen 2005).  

Nykyisellään suppien ympäristö ei ole riittävän laaja ylläpitämään elinvoimaista palosirkkapopulaa-
tiota. Viimeisimpien vuosien seurantojen mukaan Pinsiön suppien palosirkkaesiintymät ovat voimak-
kaasti taantuneet ja laji on mahdollisesti jo hävinnyt alueelta. Hoitotöitä tulee alueella pikaisesti jatkaa 
ja hoidettuja alueita laajentaa. Suositeltuja hoitotoimia ovat kasvillisuuden raivaus sekä maaperän 
avaaminen poistamalla kasvillisuutta laikuittain. Myös esiintymäalueen laajentamista erityisesti Pin-
siönharjun etelään suuntautuville harjurinteille tulee harkita. Palosirkan esiintymisalueen laajentamis-
mahdollisuutta viereiselle soramontulle tulee jatkossa selvittää. (THS 2006) 

UPM-Kymmene on laatinut luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelmalle päivityksen vuonna 2012. 
Uudessa hoitosuunnitelmaluonnoksessa alueelle on suunniteltu laikuittaista puuston poistoa ja kulotuk-
sia palosirkkasuppien väliselle harjualueelle. Nykyisten palosirkkasuppien väliin pyritään muodosta-
maan lajille toimiva kulkuyhteys. (Kaipainen 2012) 

Hoitotoimenpiteillä tulisi pyrkiä kunnostamaan Pinsiönharjun luonnonsuojelualuetta ja sitä ympä-
röiviä alueita siten, että alueelle olisi jatkossa mahdollista harkita palosirkan palauttamista siirtoistutuk-
sen avulla.   
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8.2.3. Pirkanmaan epävarmat esiintymät 

Pälkäne, Lintuharju (6810:3372) 

Pälkäneen Lintuharju sijaitsee entisen Luopioisten kunnan alueella, Kukkiajärven pohjoispuolella. Alu-
etta luonnehtivat hiekkaharjumaan ohella avokalliot, harvat männiköt sekä useat soramontut. Alueella 
on tehty palosirkkahavainto kesällä 2004 (THS 2005). Tämän jälkeen lajia on haettu harjulta tuloksetta 
4.9.2005 (THS 2005), 25.7.2006 (THS 2006) sekä 2008 (THS 2008).  

Ennen tarkempien suojelutoimien suunnittelua lajin esiintyminen alueella tulee varmistaa, sillä tällä 
hetkellä palosirkan esiintyminen Lintuharjulla näyttä epätodennäköiseltä. 

Tampere, Mustalaisvuori (6841:3344) 

Tampereen Viitapohjan palosirkka-alue on sijainnut Peräjärven pohjoispuolella jyrkänteisellä Musta-
laisvuoren alueella. Alueelle sijoittuu runsaasti avokallioita, jotka ovat palosirkalle soveltuvia kuumia ja 
paahteisia. Palosirkkaesiintymä on alun perin löydetty 1980-luvulla (Pertti Nupponen henkilökohtainen 
tiedonanto), ja lajia on havainnoitu vuoteen 1986 asti. Laji löytyi uudelleen 1999 Viitapohjan rotkolaak-
son etelään suuntautuvan ketorinteen ja tienpiennarluiskan väliseltä alueelta.  

Alueen jyrkänteet ovat Viitapohjantienvartta ja ylimpiä kallioita lukuun ottamatta täysin umpeen-
kasvaneita ja palosirkalle soveltumattomia. Palosirkalle soveltuvan alueen pinta-ala tällä hetkellä on 
noin 0,1 ha. Lajille parhaiten soveltuva rinne on voimakkaan kulutuksen alaisena, sillä jyrkänne on pai-
kallisten kalliokiipeilijöiden aktiivisessa käytössä.  

Vuoden 1999 jälkeen lajia on etsitty alueelta tuloksetta (THS 2001, 2005, 2006, 2007).  
Ennen hoitotoimien tarkempaa suunnittelua lajin esiintyminen alueella tulee varmistaa. Mikäli pa-

losirkka löytyy jatkossa kohteelta, tulisi nykyistä esiintymäaluetta pikaisesti laajentaa raivaamalla Perä-
järven pohjoispuoleisia jyrkänteitä paahteisemmiksi.  

8.3. Häme 

8.3.1. Nastola (Uusikylä, Saarenmaa, Arola, Haarankylä) ja Iitti (Mankala) 
Nastolan ja Iitin palosirkkaesiintymät sijoittuvat Nastolan Uusikylän ja Iitin Mankalan välisen rautatie-
osuuden varrelle. Itä-länsisuuntaisen radan penkereellä lajia tavataan yhteensä noin 8 km:n matkalla. 
Varsinainen esiintymäalue koostuu viidestä noin kilometrin pituisesta radanvarsijaksosta. Alueet ovat 
hyvin kapeita, paikoitellen vain noin 5–10 metriä leveitä ja sijoittuvat pääosin rata-alueelle. Esiintymä 
voidaan jakaa viiteen osaan: Nastolan Uusikylä, Saarenmaa, Arola ja Haarankylä sekä Iitin Mankala. 
Näistä Iitin Mankala sijoittuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puolelle, mutta kuuluu samaan radan-
varsiesiintymien ketjuun Nastolan esiintymien kanssa, joten kohde käsitellään tässä samassa yhteydessä.  
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Nastolan kuivaa ratavartta elokuussa 2006. (Valokuva Tero Piirainen) 

Palosirkalle soveliaan alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 5-10 hehtaaria. Esiintymäalueet sijoittuvat 
pääasiassa ratapenkereen eteläreunalle. Laji esiintyy runsaimmin radan varressa, mutta lajista on tehty 
havaintoja myös läheisiltä tienvarsilta. Radanvarren läheisyyteen sijoittuvista soramontuista palosirkkaa 
ei löytynyt (THS 2007).  

Nastolassa palosirkka esiintyy ympäristöään paahteisemmilla, avoimilla radanvarsiosuuksilla. 
Maaperä on karu ja kuiva, joten kasvillisuus on matalaa ja aukkoista. Kivennäismaapaljastumia sijoittuu 
radanvarteen paikoitellen. Radanvarressa kasvaa jonkin verran sekapuustoa, kuten koivua, kuusta ja 
mäntyä. Puiden varjostusvaikutus rata-alueelle on kuitenkin vähäinen. Kasvilajiston muodostavat mm. 
metsälauha, mäkitervakko, pujo, sianpuolukka, kanerva, huopakeltano ja kissankäpälä. Kuivana kesänä 
kasvillisuus on varpuja lukuun ottamatta suurelta osin kuivettunutta. Kohteiden merkittävin uhkatekijä 
on kasvillisuuden umpeenkasvu, tarkemmin radanvarren kasvillisuuden rehevöityminen ja rataa varjos-
tavan puuston kasvu. Toinen uhka on radanvarren ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyvät työt, jotka saat-
tavat heikentää lajin esiintymisedellytyksiä rata-alueella (THS 2006, 2007, 2008). 

Kesällä 2006 palosirkkaa havainnoitiin Nastolassa kahtena päivänä: 23.7. ja 16.8.2006. Kohteella 
havaittiin yhteensä 40 koirasta, jotka jakautuvat esiintymän eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Uusiky-
lä 2 koirasta (16.8.), Saarenmaa 9 koirasta (23.7.) sekä 14 koirasta (16.8.) ja Arola 7 koirasta (23.7.) 
sekä 8 koirasta (16.8.) (THS 2006). Naaraita ei näillä tarkastelukerroilla tavattu lainkaan. Kesällä 2007 
lajia havainnoitiin Nastolassa ja Iitissä kahtena päivänä (yhteensä 32 koirasta). Havaitut yksilömäärät 
vaihtelivat esiintymäalueittain välillä 1–17. Naaraita ei tavattu lainkaan (THS 2007). Kesän 2008 kartoi-
tuksessa (2.8.2008) yksilömäärät jakautuivat havaintopaikoittain seuraavasti: Nastolan Uusikylä 2 koi-
rasta, Saarenmaa 6 koirasta, Arolan radanvarsi 1 koiras sekä Haarankylä 4 koirasta. Vuonna 2010 havai-
tut yksilömäärät vaihtelivat Nastolan esiintymillä 2–15 yksilön välillä. Iitin Mankalasta palosirkkaa ei 
tavattu kesällä 2008 eikä 2010 lainkaan (THS 2008, THS 2010).  

Palosirkalle soveliasta aluetta löytyy radanvarren ulkopuolelta erityisesti Nastolan Uusikylän ase-
man ja Saarenmaan väliseltä harjualueelta. Tämän alueen tarkempi kartoitus olisi jatkossa suositeltavaa. 
Myös Iitin Mankalan esiintymän länsipuolelle jää paikoin aukkoinen harjualue, jonka tarkempi kartoit-
taminen on suositeltavaa. 
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Nastola: Uusikylä, Saarenmaa, Arola, Haarankylä sekä Iitti: Mankala 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Nastolan ja Iitin palosirkkaesiintymät muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, johon olisi mahdollista 
luoda edellytykset huomattavasti nykyistä vahvemmalle palosirkkapopulaatiolle. Nykyisellään hajaan-
tunut ja pienistä osapopulaatioista muodostuva kokonaisuus on haavoittuva, mutta määrätietoisilla hoi-
totoimenpiteillä kokonaisuudesta olisi muodostettavissa elinvoimainen palosirkan esiintymäalue. Um-
peutuneita paahderinteitä ja muita ratavarren kohteita tulisi laajentaa useasta kohtaa. Kunnostettavien 
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alueiden pinta-alan tulisi olla vähintään useita hehtaareita, pitkällä aikajänteellä sitäkin enemmän. Toi-
menpiteistä hyötyisi myös muu paahdeympäristöjen uhanalainen eliölajisto. 

Kunnostettaville alueille radan varteen tulisi muodostaa huomattavasti nykyistä laajempia paahtei-
sia alueita, joiden varjostava kasvillisuus ja myös varpukasvillisuus tulisi poistaa paikoitellen kokonaan. 
Myös kulotusten mahdollisuutta palosirkkaesiintymien läheisyydessä tulisi selvittää Säkylän mallin 
mukaisesti (THS 2007). Erityisesti Uusikylän aseman ja Saarenmaan väliselle harjualueelle on mahdol-
lista luoda lisää palosirkalle soveliasta biotooppia ja siten yhdistää nämä kaksi esiintymää toisiinsa 
(THS 2006). Iitin Mankalassa palosirkalle soveliasta aluetta olisi mahdollista laajentaa poistamalla kas-
villisuutta laikuittain esiintymäalueen pohjoispuoleisesta rinteestä (THS 2007). Puiden poistaminen 
rata-alueen eteläpuolelta koko Nastolan Saarenmaa – Iitin Mankala väliltä parantaisi radanvarren valo- 
ja lämpöoloja.  

Liikennevirasto raivaa rata-aluetta säännöllisellä raivauskierrolla. Jatkossa tulisi selvittää, onko pa-
losirkkaesiintymät mahdollista huomioida radanvarren raivauksissa mm. kokoamalla raivausjäte pois 
esiintymäalueilta. 

Kesän 2008 palosirkkainventoinnin yhteydessä havaittiin, että Iitin Mankalassa on toteutettu miltei 
koko rata-alueen kattava radan perusparannus, jonka yhteydessä suuri osa palosirkan hyödyntämää rata-
aluetta on jäänyt paksun ratasepelipenkan alle. Kesän 2008, 2009 ja 2010 tarkastuksissa kohteelta ei 
havaittu yhtään yksilöä (THS 2008, 2009, 2010). Onkin mahdollista, että lajin esiintymä on kärsinyt 
toimenpiteistä ja palosirkan Mankalan osapopulaation olemassaolo on tällä hetkellä epävarma.  

Nastolan ja Iitin radanvarsikohteille tulisi harkita luonnonsuojelulain 47§:n mukaisten erityisesti 
suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätösten laatimista. Tiedot esiintymistä tulee lisäksi pikaisesti 
toimittaa Liikennevirastolle, jotta laji voitaisiin jatkossa huomioida paremmin radan ylläpito- ja paran-
nustöissä. Myös palosirkka-alueiden hoitotöiden toteutusmahdollisuutta yhteistyössä Liikenneviraston 
kanssa tulisi selvittää.  

8.3.2. Loppi, Räyskälän lentokenttä 
Lopen Räyskälän lentokentällä on runsaasti palosirkalle soveltuvaa elinympäristöä, vaikka varvikko 
onkin paikoitellen tiheää eikä kivennäismaapaljastumia juuri ole. Lentokenttäalue on pinta-alaltaan noin 
100 ha, josta suurin osa on palosirkalle potentiaalista esiintymisaluetta. Kasvillisuus muodostuu pääasi-
assa varvikosta ja heinistä. Kasviston valtalajeina ovat mm. kanerva, kissankäpälä, ajuruoho sekä kelta-
not. Alueelta on runsaasti havaintoja paahdeympäristölajistosta, mm. hyönteisistä (THS 2006). 

Kohteelta on tavattu yksi palosirkkakoiras kesällä 2006 (Hertta Eliölajit 24.2.2014). Yksilö tavattiin 
lentokentän kiitoratojen risteyskohdan läheltä, keskeltä kenttäaluetta. Muilla kesän 2006 sekä 2007 ha-
vainnointikerroilla lajia ei kohteelta havaittu (THS 2006, 2007). 
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Lopen Räyskälän lentokenttäalueen kuivaa ketoa. (Valokuva Tero Piirainen) 
 

 
Loppi, Räyskälän lentokenttä 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    49 
 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Esiintymän merkittävin uhkatekijä on populaation pieni koko. Nykyisellään esiintymä ei ole elinvoi-
mainen. Lisäksi ympäröivien alueiden rakentaminen ja kasvillisuuden umpeenkasvu heikentävät lajin 
elinympäristöä (THS 2006). 

Hoitosuosituksena kentälle ja metsän reuna-alueelle suositellaan muodostettavaksi hiekkaisia kas-
vittomia laikkuja (THS 2006). Näiden laikkujen pinta-alan tulisi olla huomattava, yhteensä useita heh-
taareita, sillä alueen pohjakasvillisuus on tällä hetkellä melko sulkeutunutta ja tiivistä. Muulla lentokent-
täalueella kasvillisuuden raivaus sekä maaperän laikuittainen avaaminen aluskasvillisuutta poistamalla 
on suositeltavaa. Mikäli tulen käyttö kohteella on mahdollista, olisi suositeltavaa polttaa raivaustähteet 
kasoissa, jolloin muodostuu pieniä palolaikkuja, jotka edelleen parantavat palosirkan elinolosuhteita 
alueella (THS 2006). Räyskälän lentokenttä on jatkossa myös mahdollinen paikka palosirkan siirtoistu-
tukselle, sillä alueella on runsaasti lajille sopivaa elinympäristöä, joka kunnostettuna voisi ylläpitää 
merkittävän kokoista elinvoimaista palosirkkapopulaatiota. 

8.3.3. Hämeen epävarmat esiintymät 

Hattula, Parolannummi (6770:3355)  

Hattulan Parolannummella sijaitsevalta varuskunta-alueelta on paikallisten hyönteisharrastajien ilmoit-
tamia palosirkkahavaintoja parinkymmenen vuoden takaa (Martti Kuisma, suullinen tiedonanto).  

Hiekkakankaalle sijoittuu panssarivaunujen harjoitusradan lisäksi ampumaratoja, jotka muodostavat 
palosirkalle soveliaiden alueiden kokonaisuuden. Varuskunta-alueen lisäksi ympäröivien teiden varsilla 
sijaitsee useita pienialaisia paahdeympäristöjä. Itse varuskunta-alue on varuskuntatoimintojen myötä 
kulunut. Harjoituskentälle sijoittuu useita alle aarin kokoisia aukkoja. Varuskunta-alueen reunat ovat 
melko umpeenkasvanutta mäntymetsää. 

Vuosina 2006–2007 alueelta tarkastettiin palosirkalle potentiaalisimmat esiintymäkohdat, mutta 
näissä tarkastuksissa palosirkkaa ei kohteilta löytynyt (THS 2006, 2007). 

Alueen kasvillisuus muodostuu tyypillisestä harjulajistosta. Runsaita lajeja ovat mm. kultapiisku, 
kanerva, keltamaite ja ruusuruoho. Hyönteislajistoon kuuluvat mm. sumuvirnayökkönen (Lygephila 
viciae) sekä silmälläpidettävä maitepunatäplä (Zygaena filipendulae) (THS 2006).  

Alueen soveltuvuutta palosirkalle haittaa tällä hetkellä maaston liiallinen kuluminen varuskunnan 
harjoitustoimien myötä. Reuna-alueilla kasvillisuuden umpeenkasvu on heikentänyt palosirkan esiinty-
mismahdollisuuksia (THS 2006). 

Hattula, Kerälänvuori (6775:3356)  

Parolannummen pohjoispuolelta alkavan Parolanharjun pohjoispuolella sijaitsee Kerälänvuori, jota ny-
kyään sivuaa sekä rautatie että moottoritie. Kerälänvuoren rata-alueilta on havaintoja palosirkasta 1970–
1980 luvuilta (Martti Kuisma, suullinen tiedonanto). Maavalli, jolta laji on aiemmin havaittu, on hävin-
nyt radan rakennustöissä, mutta alueella on edelleen palosirkalle soveltuvaa elinympäristöä. Kohteelta 
haettiin palosirkkaa kesällä 2007 ja 2008, mutta tuloksetta (THS 2007, 2008). 

8.4. Pohjois-Karjala 
Pohjois-Karjalan palosirkkakohteet sijoittuvat pääosin Joensuu-Varkaus radan varteen tai sen läheisyy-
teen. Liperissä kohteita on useita, ja lajia havaitaan siellä melko laajalla alueella, mutta yksittäisten koh-
teiden yksilömäärät ovat pieniä, mikä tekee populaatiosta kokonaisuudessaan haavoittuvan. Palosirkan 
esiintymisedellytysten parantamiseksi Liperissä tulisi selvittää mahdollisuutta luoda lisää lajille soveli-
asta elinympäristöä. Hoitotoimenpiteillä Liperin kohteista olisi mahdollista muodostaa nykyistä yhtenäi-
sempi kokonaisuus, joka mahdollistaisi suuremmat yksilömäärät ja elinvoimaisemman palosirkkapopu-
laation. 
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8.4.1. Liperi, Rokkapadanmäki  
Liperin Rokkapadanmäen palosirkkaesiintymä sijaitsee Joensuu–Varkaus välisen rautatien varressa, 
tarkemmin radan pohjoispuolella tasaisella radanvarsialueella. Kapea radanvarsiesiintymä sijoittuu noin 
150 m matkalle rata-alueelle. Kohteen kasvillisuuden valtalajiston muodostavat kangasajuruoho, sanan-
jalka, kanerva, kielo, puolukka, ruusuruoho, kissankäpälä, haapa, mänty ja koivu. Pohjakerroksessa 
esiintyy paikoitellen poronjäkälää. Esiintymä on löydetty 1999. Sitä seurataan säännöllisesti ja vuosit-
tain kohteelta on tavattu 4–7 palosirkkakoirasta (Mika Pajari suullinen tiedonanto).  
 

 
Liperi, Rokkapadanmäki 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Aluetta peittää paikoitellen tiheä sananjalkakasvusto ja kanervikko. Myös haavan taimet ovat levittäyty-
neet radanvarteen. Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alu-
eita, joiden kasvillisuutta poistetaan laikuittain. Laikkujen tulisi ulottua nykyistä kauemmaksi radasta. 
Myös raivaustähteiden polttamista kasoissa ja kulotuksen mahdollisuutta alueella tulisi selvittää. Kii-
reellisiä hoitotoimia alueella ovat haavantaimikon raivaaminen, sananjalkakasvuston kepittäminen sekä 
kanervan poistaminen. Liikennevirasto raivaa rata-aluetta ajoittain, mutta nykyisellään hoitokierto vai-
kuttaa palosirkan elinympäristövaatimusten kannalta liian harvalta.  

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204125). 

8.4.2. Liperi, Hovattavaara  
Joensuu–Varkaus radan varteen, Ranilanlammen pohjoispuoleisen sorakuopan kaakkoispuolelle sijoit-
tuu palosirkkaesiintymä. Esiintymä sijaitsee Kuopion tien ja rautatien välisellä pengeralueella ja levit-
täytyy yli 200 metrin matkalle. Lajille soveliasta tienpenkkaa on kohteella noin 20 metrin leveydeltä. 
Lisäksi radan pohjoispuolelle jää potentiaalisen näköinen etelänsuuntainen rinneleikkaus, joka on pusi-
koitunut, mutta olisi todennäköisesti hoitotöillä palosirkalle kunnostettavissa.  

Tienpenger on tällä hetkellä karuhko, avoin ja matalakasvuinen. Kohde on paikoin sammaloitunut, 
mutta muuten kasvillisuuden peittävyys on pieni. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat kissankäpä-
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lä, kultapiisku, siankärsämö, ketosilmäruoho, päivänkakkara ja ruusuruoho. Kohteelta tavattiin vuoden 
2007 kartoituksessa yksi koiras ja vuoden 2008 kartoituksessa 6 palosirkkakoirasta. Kesällä 2009 lajia 
ei havaittu kohteella ja 2010 alueelta havaittiin vain yksi koiras (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
 

 
Liperi, Hovattavaara 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Tienpengeralue on melko avoin ja matalakasvuinen. Pengeralue niitetään ajoittain Pohjois-Karjalan 
ELY-keskuksen järjestämänä. Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia 
paahteisia alueita, joiden kasvillisuutta poistetaan laikuittain. Palosirkalle potentiaalinen radan pohjois-
puoleinen leikkaus tulisi raivata pusikosta pikaisesti. Lisäksi alueella valtalajina esiintyvän sianpuolu-
kan tiheiden kasvustojen laikuittainen poistaminen muodostaisi kohteelle palosirkan suosimia kiven-
näismaapaljastumia. Laikkujen tulisi ulottua nykyistä kauemmaksi radasta. Myös raivaustähdeiden 
polttamista kasoissa ja kulotuksen mahdollisuutta palosirkkaesiintymän läheisyydessä tulisi selvittää. 

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204123).  

8.4.3. Liperi, Kellolampi 
Liperin Kellolammen kaakkoispuolelle sijoittuu palosirkkaesiintymä Liikenneviraston käytöstä poista-
malle soramontulle. Alue sijaitsee Joensuu–Varkaus välisen rautatien pohjoispuolella. Kohteen reunoilla 
kiertää käytössä oleva kävelypolku ja aluetta halkoo hiekkapohjainen tie. Alue on kokonaisuudessaan 
avoin ja palosirkalle hyvin soveltuva. Pohjakasvillisuus on aukkoista ja aluetta luonnehtivat laajat pal-
jaan maan kivennäismaapaljastumat. Sammal ja sianpuolukka muodostavat paikoittaisia pienialaisia 
kasvustoja. Soramonttua halkovan tien pohjoispuoleinen rinne on pusikoitunut. Kasvillisuuden valtala-
jisto koostuu hietakastikasta, kultapiiskusta, kanervasta, sianpuolukasta, kangasajuruohosta ja sammalis-
ta. 

Kellolammen kohteelta tavattiin vuoden 2007 kartoituksessa 7 koirasta ja kesällä 2009 kaksi (Hert-
ta Eliölajit 24.2.2014). 
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Soramontun itäpuolelle sijoittuu kaksi palosirkalle aiemmin soveltunutta metsälaikkua (Iivonlahti). 
Nykyisellään kohteet ovat liian umpeutuneita ja metsittyneitä. Näistä länsipuoleinen laikku kasvaa isoa 
mäntyä ja on pahoin taimettunut mm. koivulle. Itäpuoleinen laikku kasvaa isoa haapaa, mäntyä ja koi-
vua. Lajille soveliasta aluetta on noin kolme aaria. Palosirkka on tavattu alueella viimeksi 2002, jolloin 
kohteella havaittiin kaksi koirasta (Hertta Eliölajit 21.9.2010). Tämän jälkeen vuosien 2003, 2004 ja 
2007 kartoituksissa lajia ei enää havaittu. Iivonlahden yksilöiden epäillään olevan peräisin läheiseltä 
Kellolammen esiintymältä. Nykyisellään Iivonlahden kohde on palosirkalle soveltumaton. Puuntaimik-
ko varjostaa kohdetta ja pohjakasvillisuus muodostuu metsäisistä varvuista, kuten puolukasta. Ennen 
kohteen tarkempaa hoito- tai suojelusuunnittelua tulee palosirkan esiintyminen alueella varmistaa.  
 

 
Liperi, Kellolampi 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kellolammen monttua halkovan tien pohjoispuoleinen rinne tulisi raivata puuntaimikosta. Soramontun 
itäpuoleiset laikut (Iivonlahti) tulisi avata puustosta ja metsäpohja laikuttaa. Myös raivaustähdeiden 
polttamista kasoissa ja kulotuksen mahdollisuutta tulisi selvittää. 

Kellolammen kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin 
esiintymispaikan rajauspäätös (ERA204123). 

8.4.4. Liperi, Vihurinniemi 
Liperin Vihurinniemen eteläpuolella, Joensuu-Varkaus välisen radanvarren palosirkkaesiintymä on tällä 
hetkellä hyvin pusikoitunut. Erityisesti koivu valtaa alaa kohteella. Esiintymä sijoittuu osittain rataleik-
kauspenkalle, joka on länsiosastaan avoin ja hyväkuntoinen. Alue jakautuu rautatien molemmin puolin 
noin 100 m matkalle radanvarteen. Palosirkalle potentiaalinen alue jatkuu edelleen leikkauspenkan itä-
päätyyn, mutta itäpääty on nykyisellään pusikoitunut ja lajille liian sulkeutunut. Kasvillisuuden valtala-
jeina ovat sananjalka, kanerva, sianpuolukka sekä koivun ja männyn taimet. Kohteelta on tavattu vuosit-
tain vain muutamia palosirkkayksilöitä (Mika Pajari, suullinen tiedonanto, Hertta Eliölajit 24.2.2014).  
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Liperi, Vihurinniemi 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Esiintymä on raivattu kesällä 2007. Esiintymäaluetta tulisi raivata säännöllisesti koko rataleikkauksen 
matkalta. Radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kasvillisuutta 
poistetaan laikuittain. Varjostava puuntaimikko tulisi raivata pikaisesti pois. Raivauksien ulottaminen 
leikkauksen itäpäätyyn saakka laajentaisi palosirkalle soveltuvaa alaa. Myös raivaustähdeiden polttamis-
ta kasoissa ja kulotuksen mahdollisuutta tulisi selvittää.  

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204123).  

8.4.5. Liperi, Sompalampi  
Sompalammen eteläpuoleiselle Joensuu–Varkaus radanvarsipenkereelle sijoittuva palosirkkaesiintymä 
löydettiin kesän 2008 kartoituksissa (Mika Pajari, suullinen tiedonanto). 

Tasaisella rautatien pientareella sijaitsevan alueen eteläpuoleisen osan kasvillisuuteen kuuluvat 
mm. kangasajuruoho, kissankäpälä, kultapiisku, hietakastikka, sianpuolukka ja Racomitrium-
tierasammal. Pohjoispuoleisella osalla kasvaa kanervaa, koivu- ja haapavesakkoa sekä paikoin sei-
näsammalta. Eteläpuolelta löytyy runsaasti kivennäismaapaljastumia.  

Kohteelta on tavattu vuosina 2008 ja 2009 yksi koiras kumpanakin vuonna. Vuoden 2010 lasken-
nassa kohteelta havaittiin kaksi koirasta (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
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Liperi, Sompalampi 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204123). 

8.4.6. Liperi, Nuottiharju 
Honkalammen asuinalueen pohjoispuolelle sijoittuu Joensuu–Varkaus välisen rautatien varren viides 
erillinen palosirkkaesiintymä. Kohde sijoittuu tien ja radan väliselle pientareelle. Radan pohjoispuolei-
seen rinteeseen jää runsaasti kivennäismaapaljastumia. Maapohja on pääosin hiekkaa. Kohde on mata-
lakasvuinen ja kohtalaisen avoin. Kasvillisuutensa puolesta kohde on kuitenkin rehevämpi kuin muut 
Liperin palosirkkaesiintymät. Kohde jakautuu vajaan 200 m matkalle rautatien varteen, radan molem-
min puolin. Kasvillisuuden valtalajeina ovat pujo, ruusuruoho, hietakastikka, siankärsämö, kanerva, 
sianpuolukka, sarjakeltano, rätvänä ja kissankäpälä. Kohteelta on tavattu vuosittain vain muutamia pa-
losirkkakoiraita (Mika Pajari, suullinen tiedonanto, Hertta Eliölajit 24.2.2014). 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    55 
 

 
Liperi, Nuottiharju 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Piennaralue on säilynyt hyvin avoimena. Kohdetta niitetään tarvittaessa ajoittain Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen järjestämänä. 

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204123).  

8.4.7. Liperi, Ylämyllyn asema 
Liperin Ylämyllylle sijoittuu Joensuu–Varkaus välisen radanvarren kuudes palosirkkaesiintymä. Esiin-
tymä on hyvin pienialainen, kapea, paikoin vain noin 20 m leveä ratapenger, joka levittäytyy molemmin 
puolin rautatietä. Alueen pohjakasvillisuus on paikoin peittävää, mm. sammalet ja jäkälät muodostavat 
tiiviitä kasvustoja. Kohteella on vain paikoittaisia kivennäismaapaljastumia. Esiintymää reunustaa mo-
lemmin puolin korkea puusto, ja alue on varjostunut erityisesti radan eteläpuoleisen puuston vaikutuk-
sesta. Kasvillisuuden valtalajeina ovat kanerva, kielo, sianpuolukka, kultapiisku, hietakastikka ja ruusu-
ruoho. Kesällä 2007 kohteelta tavattiin 3 koirasta ja vuoden 2009 kartoituksessa yksi palosirkkakoiras 
(Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
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Liperi, Ylämyllyn asema 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Koko esiintymäalue tulisi avata korkeasta, varjostavasta puustosta. Raivaukset on tarpeen ulottaa radan 
molemmin puolin.  

Kohteelle on tehty luonnonsuojelulain 47§:n mukainen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätös (ERA204121).  

8.4.8. Kontiolahti, Joensuun lentoasema 
Kontiolahden palosirkkaesiintymä sijaitsee Joensuun lentoaseman pääkiitotien eteläpuolella, matalakas-
vuisella piennaralueella. Esiintymäalue keskittyy lentokenttäalueen itäosaan, kiitotien ja metsänreunan 
väliselle alueelle. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat kangasajuruoho, kanerva, sianpuolukka, 
kissankäpälä, kultapiisku ja hietikkotierasammal (Racomitrium canescens). Alueella on lisäksi kasvilli-
suudesta paljaita kivennäismaalaikkuja. 

Esiintymä on löytynyt vuonna 2005 lentokenttäalueen perhoskartoituksen yhteydessä (Hertta 
Eliölajit 5.10.2010). Kesällä 2010 alueelta havaittiin yhteensä 6 koirasta, joista yksi kiitoradan ja hiek-
katien välissä ja viisi hiekkatien ja metsän reunan välissä (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
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Kontiolahti, Joensuun lentoasema 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohde kuuluu lentokenttäalueeseen, jota niitetään vuosittain kentän ylläpitotoimien yhteydessä. Tämä 
hoitomuoto riittää kohteen avoimena pitämiseksi. Palosirkan yksilömäärät lentokentällä ovat pienet 
huolimatta alueen laajuudesta. Alueella tulisi selvittää mahdollisuuksia parantaa palosirkan elinolosuh-
teita lentokenttäalueella, esimerkiksi tekemällä muutoksia kentän hoitotoimiin, tai tekemällä palosirkan 
asuttaman alueen lähistölle useita ympäristöä voimakkaammin käsiteltyjä laikkuja. 

8.4.9. Pohjois-Karjalan epävarmat esiintymät 

Liperi, Hautalahti (6940:3608) 

Kaatamon palosirkkaesiintymä sijaitsee erillään, noin 20 km linnuntietä lounaaseen Liperin muista 
esiintymistä. Joensuu–Varkaus välisen rautatien varteen sijoittuva alue on tarkemmin radanylityskohta, 
radan pohjoispuoleisen hiekkatien ja rautatien väliin jäävä alue. Kasvillisuutensa puolesta kohde on 
muita Liperin esiintymiä rehevämpi. Paljaan maan laikkuja sijoittuu vain aluetta rajaavalle tiepohjalle, 
jolla kasvaa kangasajuruohoa. Puuntaimikko levittäytyy koko alueelle. Esiintymän pinta-ala on vain 
noin 60 m x 10 m, eli kyseessä on hyvin pienialainen kohde, jolta ei ole tehty havaintoja palosirkasta 
viime vuosina. Kasvillisuuden valtalajiston muodostavat pietaryrtti, syysmaitiainen, ahdekaunokki, päi-
vänkakkara, ruusuruoho, kannusruoho, kangasajuruoho, kielo, kastikat, ahomansikka, siankärsämö, 
kanerva, sianpuolukka, ahopukinjuuri ja koivun taimet.  

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohde on melko rehevä ja siten nopeasti umpeutuva. Lepän ja koivun taimet levittäytyvät alueelle. Lii-
kennevirasto raivaa radanvartta määrävuosin, mutta palosirkan elinympäristövaatimuksia ajatellen hoi-
tokierto on nykyisellään liian pitkä. Kaatamon kohteelta tulisi poistaa puuntaimikko sekä laikuttaa maa-
perää kivennäismaapaljastumien aikaansaamiseksi. 
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Esiintymä on eristynyt muista Liperin palosirkkaesiintymistä. Viimeisin havainto palosirkasta tällä 
kohteella on vuodelta 2003 (Hertta Eliölajit 24.2.2014).  

8.5. Kaakkois-Suomi 
Kaakkois-Suomen palosirkkaesiintymät sijoittuvat pääasiassa Kouvola–Lappeenranta välisen rautatien 
varteen, Kouvolan Kaipiaisten ja Luumäen Taavetin väliselle noin 17 kilometrin pituiselle matkalle 
valtatien 6 ja rautatien välittömään läheisyyteen. 

Kaakkois-Suomessa Luumäen ja Kouvolan kuusi kohdetta muodostavat käytännössä yhden koko-
naisuuden. Kuten Liperissä ja Nastolan-Iitin esiintymissä, lajia havaitaan melko laajalla alueella rauta-
tien varrella, mutta havaitut yksilömäärät ovat alhaisia. Esiintymien turvaamiseksi tulisi paikallispopu-
laatioiden yksilömääriä saada nostettua huomattavasti. Koska esiintymäalue kokonaisuutena on laaja, on 
Luumäen-Kouvolan esiintymien ympärille mahdollista muodostua vahva palosirkkapopulaatio. Tämä 
edellyttää palosirkan elinympäristöjen laajentamista huomattavasti nykyisestä. Erityisesti Kouvola-
Lappeenranta rautatien varteen tulisi raivata palosirkalle soveliaita elinympäristökokonaisuuksia, jotka 
ulottuvat nykyistä kauemmaksi radasta. Palosirkalle tulisi raivata uusia paahteisia alueita, joilta pinta-
kasvillisuus poistetaan paikoitellen kokonaan. Myös kulotusten mahdollisuutta esiintymien läheisyydes-
sä tulisi selvittää. 

8.5.1. Kouvola, Kaipiainen  
Kouvolan Kaipiaisten Selkäharjulla sijaitsee läntisin Kaakkois-Suomen palosirkkaesiintymä. Selkähar-
jun esiintymä sijoittuu 1,4 km valtatien 6 ja rautatien ylittävästä sillasta länteen, levähdysalueen kohdal-
le. Palosirkasta on tehty havaintoja noin 100 metrin matkalta radanvarren isojen rapakivilohkareiden 
molemmin puolin. Kohde muodostuu rautatien pohjoispuoleisesta ratapenkereestä ja avoimeksi raiva-
tusta vyöhykkeestä kapean metsäkaistaleen reunassa. Alue on pääasiassa hiekkapohjaista ja hyvin paah-
teista, tasaista kangasmaata. Avoimia ja lähes kasvittomia laikkuja löytyy paikoitellen, joskin alueella 
kasvaa melko runsaasti männyntaimia. Kasvillisuus on pääpiirteissään niukkaa.  

Kesän 2007 kartoituksessa havaittiin noin 10 m leveällä ja noin 200 m pitkällä reunavyöhykkeellä 
rautatien varressa yhteensä viisi palosirkkakoirasta (EAYI 2007). Kesällä 2013 kohteella havaittiin yksi 
koiras (Hertta- eliölajit 31.7.2014). Lajille sopiva elinympäristö jatkuu useita kilometrejä rautatien myö-
täisesti molempiin suuntiin. Lisäksi heti rautatien pohjoispuolella kulkevan valtatie 6:n pientareilta ja 
juuri esiintymän kohdalla sijaitsevan levähdysalueen välittömästä lähiympäristöstä löytyy palosirkalle 
soveltuvia alueita. Esiintymää lähinnä sijaitsevat palosirkkahavainnot on tehty rautatien varresta noin 
2,8 km itään Luumäen suuntaan.  

Kasvillisuuden valtalajeina ovat kanerva ja sianpuolukka. Muita runsaana esiintyviä lajeja ovat mm. 
kissankello ja ketomaruna. Harvakseltaan alueella kasvaa häränsilmää, kultapiiskua, ruusuruohoa ja 
huopakeltanoa. Lisäksi alueella kasvaa melko runsaasti rauduskoivun ja männyn taimia. 
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Kouvola, Kaipiainen 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa, joten umpeenkasvu on nykyisellään hidasta. Elinympäristön 
sijainti aivan radan varressa hidastaa umpeenkasvua, koska Liikennevirasto poistaa kohteelta pensaik-
koa säännöllisin väliajoin. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on 2011–2012 talkoilla raivannut valtatie 
6:n ja rautatien välistä aluetta ratapenkereen pohjoisreunalta poistamalla vesakkoa ja puun taimia sekä 
laikuittain kanervaa. Myös maan pintaa on laikuittain avattu. 

Palosirkan nykyinen elinympäristö on pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset, joten esiinty-
mä saattaa hävitä tehdyistä hoitotoimista huolimatta. Hoitotoimien tavoitteena tulisi olla yksilömäärien 
lisääminen, ja esiintymän laajentaminen erityisesti Luumäen suuntaan. 

Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kas-
villisuutta poistetaan laikuittain. Avointen hiekkalaikkujen säilyttäminen sekä uusien hiekkalaikkujen 
avaaminen parantaisi palosirkan esiintymisedellytyksiä alueella. Paahdealueita voi olla syytä laajentaa 
nykyään puustoisille alueille. Myös kulotusten mahdollisuus tulisi selvittää. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY kes-
kuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Alueen hoitotöiden toteutta-
mista yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY- keskuksen kanssa tulee selvittää. 

8.5.2. Luumäki, Pajari 
Kouvolan Selkäharjun esiintymästä itään, Luumäen Pajarissa, palosirkkaesiintymä sijoittuu rautatien 
varteen, noin 1,7 km valtatien 6 ja rautatien ylittävästä sillasta itään. Kyseessä on hiekkapohjainen ja 
harvaa kasvillisuutta kasvava ratapenkka radan pohjoispuolella. Penkan lisäksi alueeseen kuuluu pää-
osin tasainen tai loivasti etelään viettävä rinne. Leveydeltään kohde on noin 10 m leveä. Radanvarressa 
on lisäksi noin 50 m matkalla jyrkempää etelärinnettä. Rautatien ja valtatien 6 välissä kasvaa harva koi-
vu- ja mäntyvyöhyke.  

Palosirkkoja havaittiin kesän 2007 kartoituksessa noin 10 m leveällä ja noin 100 m pitkällä reuna-
vyöhykkeellä rautatien varressa. Kohteelta havaittiin kaikkiaan kolme palosirkkakoirasta (EKAY 2007). 
Lajille soveltuva elinympäristö jatkuu useita kilometrejä molempiin suuntiin rautatien vartta. Lisäksi 



60    Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014 
 

rautatien vieressä kulkevan valtatien 6 pohjoispenkereillä on palosirkalle soveltuvaa avointa hiekkarin-
nettä. Tien ja radan väliin jää lähes puuton heinikkoalue. Esiintymää lähinnä olevat palosirkkahavainnot 
on tehty valtatien 6 varresta noin 2,0 km itään Luumäen suuntaan ja rautatien varresta noin 2,8 km län-
teen Kaipiaisten suuntaan.  

Esiintymän keskeisimmät kasvilajit ovat kanerva, sarjakeltano, hietakastikka, maitohorsma, puo-
lukka, kielo, huopakeltano ja nurmirölli. 

 
Luumäki, Pajari 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Esiintymäalue on ollut aiemmin avoimempi, sillä tien pohjoispuolella on hakkuuaukko, jossa kasvaa 
tällä hetkellä tiheä männyntaimikko. Liikennevirasto poistaa vesakon radanvarresta säännöllisin vä-
liajoin.  

Palosirkan nykyinen elinympäristö on pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset, joten esiinty-
mällä on riski hävitä ilman voimallisia hoitotoimia. Hoitotoimien tavoitteena tulisi olla yksilömäärien 
merkittävä lisääminen, ja esiintymän laajentaminen kattamaan pidemmän matkan radan varrelta. 

Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kas-
villisuutta poistetaan laikuittain. Avointen hiekkalaikkujen säilyttäminen sekä uusien hiekkalaikkujen 
avaaminen parantaisi palosirkan esiintymisedellytyksiä alueella. Paahdealueita voi olla syytä laajentaa 
puustoisille alueille. Myös kulotusten mahdollisuus tulisi selvittää. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta toimittaa Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen 
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Alueen hoitotöiden toteuttamista 
yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY- keskuksen kanssa tulee jatkossa selvittää. 

8.5.3. Luumäki, Metsonportti, Kannuskosken risteys 
Luumäen Metsonportin palosirkkaesiintymä jakautuu kahteen osaan. Esiintymän itäreuna sijaitsee van-
han ylikäytävän kohdalla, noin 300 m Kannuskosken risteyksen länsipuolella. Länsireuna rajautuu noin 
800 m ylikulusta länteen, valtatien 6 eteläpuoleiselle levähdysalueelle. Lajista on tehty myös kuuloha-
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vainto noin 200 m levähdyspaikasta länteen, Kaipiaisten suuntaan. Läntinen osa-alue sijoittuu valtatien 
6 hiekkapohjaiselle, matalakasvuiselle ja kuivalle pohjoispuolen pientareelle, johon kuuluu paljaita 
hiekkalaikkuja. Alue rajautuu nuoreen mäntymetsään (EKAY 2007).  

Itäinen osa-alue sijoittuu rautatien varteen, radanvarren molemmin puolin. Rata-alueen lisäksi 
avointa aluetta laajentaa vanha rautatien yli kulkeva tienpohja sekä puuton alue rautatien ja eteläpuolei-
sen hiekkatien välissä. Avoimet alueet ovat tasaisia, hiekkapohjaisia ja kasvavat matalaa heinää (nurmi-
rölli ja metsälauha). Puusto valtatien, radan ja hiekkatien väleissä on harvaa männikköä (EKAY 2007). 

Läntisellä osa-alueella valtatien varressa palosirkalle soveltuva avoin ala on noin 10 m leveä pien-
nar, joka jatkuu satoja metrejä itä-länsisuunnassa. Itäisellä osa-alueella lajille soveltuva alue on noin 30 
m x 150 m. Vuonna 2007 kohteella havaittiin parhaimmillaan seitsemän palosirkkakoirasta (EKAY 
2007). Myös kesällä 2009 kohteella tavattiin kolme yksilöä (Juha Jantunen, suullinen tiedonanto). Esiin-
tymää lähimmäksi sijoittuvat palosirkkahavainnot on tehty rautatien varresta noin 1,3 km itään Luumä-
en suuntaan ja 2,0 km länteen Kaipiaisten suuntaan.  

Läntisellä osa-alueella kasvillisuuden valtalajiston muodostavat ketomaruna, hietakastikka sekä 
monin paikoin kanerva, keltakannusruoho, sianpuolukka, ketohopeahanhikki ja nurmirölli. Itäisellä osa-
alueella kasvillisuus on hyvin samankaltaista, mutta joukossa on harvinaisempia lajeja, kuten neidonkie-
li, keltasauramo ja karvasara. 

 
Luumäki, Metsonportti, Kannuskosken risteys 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Elinympäristön sijainti aivan radan ja valtatien varressa vähentää umpeenkasvua, koska Liikennevirasto 
ja ELY- keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue poistavat pensaikkoa säännöllisin väliajoin. 
Lisäksi valtatien 6 piennarta niitetään vuosittain. ELY- keskus niittää valtatien pientareen vuosittain ja 
poistaa pensaat 3–5 vuoden välein. Liikennevirasto poistaa radanvarren vesakon säännöllisin väliajoin.  

Palosirkan nykyinen elinympäristö on pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset. Hoitotoimien 
tavoitteena tulisi olla yksilömäärien merkittävä lisääminen sekä esiintymän laajentaminen. 

Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kas-
villisuutta poistetaan laikuittain. Avointen hiekkalaikkujen säilyttäminen sekä uusien hiekkalaikkujen 
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avaaminen parantaisi palosirkan esiintymisedellytyksiä alueella. Paahdealueita voi olla syytä laajentaa 
puustoisille alueille. Myös kulotusten mahdollisuus tulisi selvittää. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta toimittaa ELY- keskuksen Liikenne- ja infra-
struktuuri -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Alueen hoitotöiden toteuttamista yhteistyössä Liiken-
neviraston ja ELY- keskuksen kanssa tulee jatkossa selvittää. 

8.5.4. Luumäki, Ryssänmäki 
Luumäen Ryssänmäen palosirkkaesiintymä sijoittuu noin 500 m Kaitjärven aseman länsipuolelle, rauta-
tien ylikulun kohdalle. Palosirkkahavaintoja tehtiin kesällä 2007 kolmesta eri kohdasta rautatien varres-
ta. Laji havaittiin rautatien pohjoispuoleiselta ratapenkalta sekä tasanteelta ja etelään viettävältä, noin 10 
m leveältä rinnealueelta (EKAY 2007). Radanvarren ominaispiirteet vaihtelevat pensoittuneen kasvilli-
suuden laikuista (koivu, maitohorsma, sananjalka) harvan kasvillisuuden ja hiekkamaan laikkuihin. 
Radanvarren kasvilajistossa vallitsevat hietakastikka, puolukka, kanerva, kielo, sarjakeltano, siankärsä-
mö, ketomaruna, maitohorsma ja vadelma.  

Palosirkalle soveltuva alue rajoittuu radan pohjoispuolelle, noin 10 m leveän kaistaleen sisään. 
Poikkeuksena on ratapihan välitön länsipuoli, joka on peltojen kohdalla noin 200 metrin matkalta hyvin 
pensoittunut. Kohteelta havaittiin vuoden 2007 kartoituksessa parhaimmillaan 4 palosirkkakoirasta 
(EKAY 2007). Esiintymää lähimmät palosirkkahavainnot sijoittuvat radanvarteen, noin 800 m etäisyy-
delle Kaitjärven aseman itäreunalle sekä noin 1,3 km radanvartta pitkin Kaipiaisten suuntaan. 
 

 
Luumäki, Ryssänmäki 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Elinympäristöjen sijainti aivan radan varressa vähentää umpeenkasvua, koska Liikennevirasto poistaa 
pensaikkoa rata-alueelta säännöllisin väliajoin.  

Palosirkan nykyinen elinympäristö on pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset. Hoitotoimien 
tavoitteena tulee olla yksilömäärien merkittävä lisääminen, ja esiintymän laajentaminen Kaitjärven ja 
Kaipiaisten suuntiin. 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    63 
 

Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kas-
villisuutta poistetaan laikuittain. Avointen hiekkalaikkujen säilyttäminen sekä uusien hiekkalaikkujen 
avaaminen parantaisi palosirkan esiintymisedellytyksiä alueella. Paahdealueita voi olla syytä laajentaa 
puustoisille alueille. Myös kulotusten mahdollisuus tulisi selvittää. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta toimittaa ELY- keskuksen Liikenne- ja infra-
struktuuri -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Alueen hoitotöiden toteuttamista yhteistyössä Liiken-
neviraston ja ELY- keskuksen kanssa tulee jatkossa selvittää. 

8.5.5. Luumäki, Someronmäki  
Luumäen Someronmäellä palosirkkoja on havaittu eniten Someronmäen hakkuun kohdalla, lähellä Kuu-
simäen tienristeystä. Kohde sijaitsee noin 2 km Hietamiehen risteyksen itäpuolella ja noin 800 m mu-
seotilan länsipuolella. Palosirkkoja on tavattu myös Kuusimäen tienhaaran itäpuolella, hakkuualueen 
laidassa lähellä tietä ja melko tasaisin välein valtatien 6 pientareella noin 1 km:n matkalla. Laji on ha-
vaittu myös hakkuuaukean reunaosassa Peltolan kohdalla. Kesän 2007 havainnot painottuivat hakkuu-
alueen itäpuoliskolle, jossa rautatie kulkee aivan valtatien vieressä. Rautatien varressa palosirkkoja ha-
vaittiin melko tasaisesti Kaitjärven asemapihan itäpäähän saakka (EKAY 2007).  

Kyseessä on laaja alue ja palosirkkoja havaittiin erityisesti valtatien 6 pientareilla, hakkuualueen 
reunoilla ja läheisen rautatien varressa. Kohteelta tavattiin kesän 2007 kartoituksessa yhteensä 22 pa-
losirkkakoirasta (EKAY 2007). Kesällä 2013 kohteella havaittiin 21 koirasta (Hertta eliölajit- tietojär-
jestelmä 31.7.2013). Hakkuualueet ovat kasvamassa umpeen erityisesti koivun, sananjalan ja maito-
horsman levittäytyessä alueelle. Avoimempaa aluetta on säilynyt vain Kuusimäen tienhaaran itäpuolella, 
hakkuualueen itäpuolella. Valtatien ja rautatien pientareilla avoimia, palosirkalle sopivia harvan kasvil-
lisuuden alueita löytyi laajalti. Hakkuuaukko on tasainen tai loivasti etelään viettävä hiekkapohjainen 
alue. Radan aurinkoinen pohjoispuoli muodostuu ratapenkasta sekä tasaisesta tai loivasti etelään viettä-
västä, noin 10 m leveästä rinteestä.  

Kesän 2007 kartoituksessa palosirkkoja tavattiin valtatien 6 varresta, noin 10 m leveältä ja noin 1 
km pituiselta pientareelta. Alueen itäreunan hakkuuaukolla palosirkkoja tavattiin noin 200 metrin mat-
kalla sekä noin 20 m leveydeltä tien molemmin puolin. Radan pohjoispuolella lajia tavattiin noin 10 m 
levyiseltä avoimelta alalta. Lajille soveliasta niittymaastoa sijoittuu myös Kaitjärven aseman kohdalle, 
josta ei kuitenkaan kesän 2007 kartoituksessa löydetty lajia. Esiintymä on rajattomasti yhteydessä Kait-
järven aseman länsipään palosirkkahavaintoihin.  

Hakkuuaukean kasvillisuus muodostuu hietakastikasta, vadelmasta, maitohorsmasta, metsälauhasta 
ja paikoin kanervasta. Valtatien 6 piennaralueilla kasvoi lisäksi ketomarunaa, kultapiiskua, ruusuruohoa, 
siankärsämöä ja karvaskallioista.  
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Luumäki, Someronmäki 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Hakkuuaukkojen umpeenkasvu kaventaa palosirkalle soveliaita elinympäristöjä. Taavetti–Kaipiainen 
välin vahvimpana palosirkkaesiintymänä Someronmäen esiintymälle tulee kohdistaa erityisiä hoitotoi-
mia. Hoitotoimien tavoitteena tulisi olla yksilömäärien huomattava lisääminen, ja nykyisten paahteisten 
esiintymäalueiden laajentaminen ja niiden laadun parantaminen.  

Hoitosuosituksena radan ja valtatien varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, 
joiden kasvillisuutta poistetaan laikuittain. Lajin kannalta edullista olisi avoimien laikkujen säilyttämi-
nen ja laajentaminen valtatien pohjoispuolella, Kuusimäen tienhaaran pohjoispuolella. Paahdealueita on 
syytä laajentaa myös nykyään puustoisille alueille. Puuston poiston ohella alueen avoimet hiekkalaikut 
tulee säilyttää ja luoda uusia kivennäismaapaljastumia. Valtatien ja radan välinen alue tulee pitää avoi-
mena poistamalla kohteelta männyn- ja koivuntaimia säännöllisin väliajoin. Myös kulotusten mahdolli-
suus tulisi selvittää. 

ELY- keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue niittää valtatien 6 pientareita vuosittain ja 
poistaa 3–5 vuoden välein pientareelle levittäytyvät puuntaimet. Liikennevirasto poistaa radanvarsialu-
eelle levittäytyvän vesakon säännöllisin väliajoin.  

Kiurunmäen tieluiskassa on tehty pienimuotoisia hoitotöitä syksyllä 2012. Hoitotoimenpiteenä on 
ollut alueelle levittäytyneen puuntaimikon poisto, niitettyjen kuusentaimien alaoksien katkominen sekä 
maanpinnan laikutus. Jatkossa näiden toimenpiteiden toistaminen on suositeltavaa. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta toimittaa Kaakkois- Suomen ELY- keskuksen 
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelle sekä Liikennevirastolle. Kohteen hoitotöiden toteutusmah-
dollisuutta yhteistyössä ELY- keskuksen ja Liikenneviraston kanssa tulee jatkossa selvittää. 

8.5.6. Luumäki, Somerharju 
Luumäen Somerharjun palosirkkaesiintymä sijaitsee rautatien ja valtatien 6 välissä, kuivalla ja hiekka-
pohjaisella tasamaalla. Alue on pääosin, erityisesti tien pientareiden osalta, avointa ja matalakasvuista, 
mutta rautatien reunassa aluetta umpeuttavat paikoin koivuntaimet. Alueelta löytyy joitain avoimia 
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hiekkalaikkuja ja muutamin paikoin paahteisia etelärinteitä. Alueen länsipäässä rautatien eteläpuolella 
esiintymä sijoittuu vanhalle peltopohjalle, joka on myöhemmin perustettu männyn- ja kuusentaimien 
koeviljelyalueeksi. Istutusalueen pohjoisreunan etelään viettävä rinnealue lähellä hiekkatietä on palosir-
kalle soveliasta ympäristöä. Taimikkoalueen keskelle jää joitain ketomaisia, lähes avoimia laikkuja.  

Palosirkkahavainnot tehtiin kesän 2007 kartoituksessa valtatien 6 ja rautatien varresta noin 2,1 km 
matkalta. Alueen itäpäädyssä radanvarressa ja valtatien varressa lajille sovelias kaistale oli noin 10 m 
leveä ja useita satoja metrejä pitkä. Alueen länsipäädyn koeviljelyalalta löytyi palosirkalle soveliasta 
elinympäristöä useita hehtaareita, erityisesti hiekkatien varresta. Tämä esiintymä on saumattomasti yh-
teydessä radanvarren muihin esiintymiin. Kohteelta havaittiin kesällä 2007 yhteensä 14 palosirkkayksi-
löä (EKAY 2007). Kesällä 2014 rautatien ja sen pohjoispuolella kulkevan huoltotien välisellä alueella 
havaittiin lennossa yksi koiras (Hertta eliölajit- tietojärjestelmä 31.7.2014). Esiintymää lähimmät pa-
losirkkahavainnot on tehty rautatien varresta, noin 3,5 km länteen Someronmäen suuntaan.  

Alueen itäpäädyn piennaralueilla kasvillisuuden valtalajiston muodostivat sarjakeltano, kanerva, 
kissankello, kangasmaitikka ja sianpuolukka. Taimikkoalueella lajisto koostui kanervan ja sianpuolukan 
ohella maitohorsmasta, ahosuolaheinästä ja pelto-orvokista. Kummallakin osa-alueella kasvoi paikoin 
runsaasti männyn ja koivun taimia sekä vadelmaa (EKAY 2007).  
 

 
Luumäki, Somerharju 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Palosirkan nykyinen elinympäristö on pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset. Vaikka radan ja 
valtatien varressa sijaitsevat kuivat ja karut elinympäristöt eivät tällä hetkellä osoita merkkejä umpeen-
kasvusta, kaventavat istutustaimikon kasvu ja heinittyminen palosirkalle soveliasta elinympäristöä.  

Hoitosuosituksena radan varteen tulisi muodostaa nykyistä laajempia paahteisia alueita, joiden kas-
villisuutta poistetaan laikuittain. Taimikkoalueen avoimia laikkuja tulisi ylläpitää poistamalla luontai-
sesti levinneitä männyntaimia ja haraamalla avoimia hiekkalaikkuja alueen pohjoisreunalle. Paahdealu-
eita voi olla syytä laajentaa puustoisille alueille. Myös kulotusten mahdollisuus tulisi selvittää. 
Hoitotoimien tavoitteena tulee olla yksilömäärien merkittävä lisääminen, ja esiintymän laajentaminen 
Someronmäen suuntaan. 
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ELY- keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue niittää valtatien 6 pientareita vuosittain ja 
poistaa 3–5 vuoden välein pientareelle levittäytyvät puuntaimet. Myös radanvarteen levittäytyvä vesak-
ko poistetaan Liikenneviraston toimesta säännöllisin väliajoin.  

Tienpiennarta Taimiharjun pohjoispuolella on raivattu syksyllä 2012. Toimenpiteenä on ollut alu-
eelle levittäytyneen puuston harvennus, kanervien repiminen, maanpinnan laikutus, puiden alaoksien 
karsiminen sekä raivaustähteiden kasaaminen alueen reunoille. Toimenpiteitä suositellaan jatkettavaksi 
alueella myös jatkossa. 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätöksellä tulisi harkita ja tiedot kohteesta toimittaa ELY- keskuksen Liikenne- ja infra-
struktuuri -vastuualueelle ja Liikennevirastolle. Alueen hoitotöiden toteuttamista yhteistyössä Liikenne-
viraston ja ELY- keskuksen kanssa tulee jatkossa selvittää. 

8.5.7. Kaakkois-Suomen epävarmat esiintymät 

Siirtoistutuskohde Ruokolahti, Huuhanrinne (6804:3574)  

Ruokolahden Huuhanrinteellä, Suur-Saimaan rannalla sijaitsee kuuden erillisen elinympäristölaikun 
kokonaisuus, joita on kunnostettu palosirkalle soveltuvaksi vuodesta 1992 lähtien. Kyseessä on alun 
perin uhanalaiselle harjusinisiivelle ennallistettu elinympäristö, jota on kunnostettu mm. poistamalla 
rinteestä mäntyjä. Kaikkiaan kunnostettu elinympäristö muodostaa noin 1,6 km:n mittaisen itä-
länsisuuntaisen avointen alueiden jonon. Avoimen ympäristön pinta-ala laikuilla ja niitä yhdistävillä 
käytävillä on yhteensä 4,7 ha. Laikkuja ja niiden välisiä yhdyskäytäviä on pidetty avoimena poistamalla 
alueelta taimikkoa tarpeen mukaan.  

Laikuille on perustettu kasvillisuusseurantaruudut, joilta on arvioitu eri kasvilajien runsauksia peit-
tävyysprosenttien avulla. Lisäksi kasvillisuusseurantaruuduilta on pidetty mm. kangasajuruohon levin-
neisyydessä ja runsaudessa tapahtuvia muutoksia (EKAY 2010).  

Kohteelle siirrettiin Etelä- Karjalan allergia ja ympäristöinstituutin toimesta palosirkkoja 26.8.2000, 
jolloin Säkylänharjun palosirkkaesiintymältä pyydystettiin 10 naarasta ja 20 koirasta. Vuonna 2002 
sirkkoja havaittiin paikalla noin kolmasosa siirretystä yksilömäärästä. Vuonna 2004 sirkkoja havaittiin 
aiempaa enemmän (Saarinen ym. 2005). Huuhanrinteeltä ensimmäinen parittoman vuoden havainto 
palosirkasta tehtiin kesällä 2005. Vuonna 2006 siirtoistutuslaikuilta löydettiin vain viisi koirasta (EKAY 
2010). Lupaavan alun jälkeen palosirkan siirtoistutus näyttää epäonnistuneen Huuhanrinteellä. Vuoden 
2006 jälkeen palosirkkaa ei ole tavattu lainkaan alueella ja viimeiset tuloksettomat etsinnät tehtiin kesäl-
lä 2010. Syynä siirron epäonnistumiseen lienevät sääolojen ohella kasvillisuuden muutokset, sillä mm. 
kanervan peittävyys seurantalaikuilla on nelinkertaistunut 2000- luvulla ja samalla kangasajuruoho on 
vähentynyt. Hoitotyön tuloksena kohteelle on kuitenkin kehittynyt monipuolista harjuluontoa, ja alueel-
le on muodostunut pysyviä esiintymiä uhanalaiselle hietaneilikalle, kangasvuokolle sekä monelle harvi-
naistuneelle paahdeympäristöjen hyönteislajille. Alueen hoitoa jatketaan ja kesälle 2011 alueelle suunni-
teltiin kulotusta, jonka tarkoituksena oli vähentää kanervan määrää ja paljastaa lisää maata rinteen 
yläosan paksusta jäkäläkerroksesta. Ruokolahden siirtoistutuskohde on hyvä esimerkki eri tahojen yh-
teistyössä toteuttamasta hoitohankkeesta, sillä hankkeen toteutukseen, rahoitukseen ja tulosten seuran-
taan ovat osallistuneet lukuisat eri paikallistahot ja organisaatiot (Juha Jantunen, suullinen tiedonanto, 
EKAY 2010).  

Kouvola, Mankki (6754:3499)  

Kouvolan Mankista palosirkka on tavattu valtatien 6 pientareella, Kouvolan Mankin tienhaaran länsi-
puolella. Lajin elinympäristöksi sopivaa puoliavointa kangasmaastoa on valtatien pohjoisreunalla vähin-
tään 2 kilometrin matkalla. Kohteelta on tehty yksi havainto palosirkasta kesällä 2008 (Marko Vauhko-
nen, suullinen tiedonanto).  

Ennen tarkemman hoitotarpeen arvioimista tulee palosirkan esiintyminen alueella varmistaa.  



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2014    67 
 

Lappeenranta, Törölä (6767:3553)  

Lappeenrannan Törölässä palosirkka on tavattu kerran kahdesta erillisestä paikasta Törölän-
Kankaanrannan alueelta. Havainnot sijoittuvat Maununsuon pohjoispuoleiselle rautatien ratapenkereelle 
sekä maantien 14791 itäpuoleiselle, radansuuntaisen maa-ainesten ottoalueelle vievän tien avoimelle 
kangasmetsäreunukselle. Laji on havaittu kohteilla vain kerran vuoden 2008 kartoituksessa (Vauhkonen 
2008). Tämän jälkeen kohteet on kartoitettu ainakin 2009 ja 2010, mutta tuloksetta. Kohteiden soveltu-
minen palosirkan pysyviksi elinympäristöiksi on epätodennäköistä (Juha Jantunen, suullinen tiedonan-
to). 

Ennen tarkemman hoitotarpeen arvioimista tulee palosirkan esiintyminen alueella varmistaa.  

Lappeenranta, Tapavainola (6767:3558)  

Lappeenrannan Tapavainolassa on tehty yksi palosirkkahavainto rautatien varresta kesällä 2008 (Vauh-
konen, 2008). Kohdetta on kartoitettu myös kesällä 2010 Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituu-
tin toimesta, mutta tuloksetta. Paikka on varjoisa ja metsien keskellä, eikä palosirkalle soveliasta avointa 
aluetta juurikaan ole. Ratapenkereen ei arvioida olevan palosirkan pysyvä elinympäristö (Juha Jantunen, 
suullinen tiedonanto).  

8.6. Etelä-Savo 

8.6.1. Savonlinna, Kerimäen rautatieasema  
Kerimäen rautatieaseman palosirkkaesiintymä sijaitsee lounaaseen avautuvassa radanvarsipenkassa heti 
Silvolan asemalaiturin luoteispuolella. Penkka on niukkakasvinen, eikä lehtipuuvesakkoa ole. Laji esiin-
tyy noin 30 x 4 m kokoisella alueella. Lisäksi lehtipuuvesakkoa raivaamalla soveliasta kuivaa radanvar-
sipenkkaa olisi avattavissa esiintymäalueen vieressä saman verran. Alueen yleisin kasvilaji on hietakas-
tikka. Muita kasvilajeja ovat huopakeltano, horsma, kelta-apila, siankärsämö, ahomansikka, hiirenvirna 
sekä puna-apila. Vuoden 2012 kartoituksessa alueelta havaittiin viisi koirasta. Lajia etsittiin myös laa-
jemmalta alueelta ratapihalta, mutta muu osa ratapihasta on sepelipintaista ja penkat ovat pääosin pusi-
koituneet (Hertta Eliölajit 24.2.2014). 
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Savonlinna, Kerimäen rautatieasema 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohteen merkittävin uhkatekijä on kasvillisuuden umpeenkasvu sekä vesakoituminen.  
Palosirkan nykyinen elinympäristö on hyvin pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset. Jotta 

esiintymällä olisi jatkossa edellytyksiä säilyä, tulee hoitotoimien tavoitteena olla yksilömäärien merkit-
tävä lisääminen. Hoitotoimista soveltuvia ovat vesakon raivaus ja kasvillisuuden avaaminen esim. niit-
tämällä. 

Lupiinikasvusto on toistaiseksi pienialainen, mutta saattaa jatkossa levittäytyä alueelle. Lupiinikas-
vuston levittäytymistä tulisi seurata, ja tarvittaessa tulee estää sen leviäminen. Kohteen tiedot tulisi toi-
mittaa Liikennevirastolle mahdollisimman pian. 

8.6.2. Etelä-Savon epävarmat esiintymät  

Savonlinna, Harjunniemi (6867:3588) 

Harjunniemen palosirkkahavainto vuodelta 2007 on tehty Huutokoski – Savonlinna -rautatien varressa 
lähellä Harjunniemen tasoristeystä, siitä n. 30 m itään. Rautatietä on kunnostettu vuonna 2008. Tällöin 
kunnostustoimia on ohjeistettu siten, että paahteisempi radan eteläpuolinen luiska kunnostetaan vasta 
palosirkan lentoajan jälkeen. Raiteiden alle on kunnostuksen yhteydessä laitettu sepeliä n. 4–4,5 m le-
vyinen ja n. 30–40 cm korkea kerros. Tämän reunoilla on näkyvissä osin kasvittunut hiekkapiennar, 
jonka jälkeen on laskeva luiska. Raiteen kunnostuksen jälkeen raidesepeli peittää lähes koko ratapenkan 
laen. Hiekkapintaa ja avoimempaa kasvillisuutta on käytännössä korkeintaan 50 cm leveydeltä sepelipe-
din reunoilla. Kasvillisuus paikalla on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja tiheähkö kasvillisuus peittää käy-
tännössä koko laskevan luiskan. Kasvillisuus on edelleen vaihtelevaa ja harvempia kohtia on yhä ole-
massa, mutta pääosin luiskan kasvillisuus on siis umpeutunutta.  

Harjuniemen radan eteläpuolella kasvaa kasvatusmetsä. Tämän kuusikon aiheuttama varjostus li-
sääntyy vuosi vuodelta. Osa radanvartta jää osan päivästä kuusikon varjostamaksi, varsinkin elokuun 
loppupuolella ja syyskuussa (Hertta Eliölajit 24.2.2014, maastomuistio Koskinen Marika 22.10.2010, 
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Lauri Puhakainen suullinen tiedonanto). Palosirkkaa on etsitty tuloksetta kohteelta kolmena vuotena 
2007 jälkeen mutta tuloksetta. Lajin esiintyminen kohteella on nykyisellään epätodennäköistä (Lauri 
Puhakainen, suullinen tiedonanto) 

Ennen tarkemman hoitotarpeen arvioimista tulee palosirkan esiintyminen alueella varmistaa.  

8.7. Uusimaa 

8.7.1. Raasepori, Klinkbacka 
Raaseporin Klinkbackan paahteinen tienvarsiesiintymä levittäytyy kantatie 111:n varteen Klinkbackan 
koulun kohdalta Åminneforsin tiehaaraan. Esiintymäalueeseen kuuluu etelänsuuntaisia luiskia ja läm-
pimiä pientareita. Rajatun alueen pinta-ala on noin 0,4 ha, josta yli puolet kunnostettavaa, tiivistä hei-
nikkoa ja haapavesakkoa, mutta loput laadultaan hyvää paahdeketoa (Keiron 2008). Paahdepientareelta 
ei löytynyt palosirkkaa kesän 2006 kartoituksessa, sen sijaan alueelta löydettiin uhanalaisen vuorikas-
kaan esiintymä (Keiron 2007). Enimmillään sirkkoja on ollut vuonna 2011, jolloin paikalla on nähty 
kahdeksan yksilöä. 

Paahdepientareen läheisen Klinkbackan koulun pihalla on havaittu enimmillään kaksitoista koiras-
ta. Esiintymä sijaitsee koulun pohjoispuolella, piha-alueen reunan jyrkällä, etelään aukeavalla reunarin-
teellä. Kohteen kasvillisuus on harvaa johtuen osittain tallauksesta, osittain paikan voimakkaasta paah-
teisuudesta. Lajin esiintymäalueen pinta-ala on noin 1600 m2. Kohde on kuiva, harvakasvuinen, 
puoliavoin rinne, jossa kasvaa ryhmittäin puutarhapensaita, kuten kurtturuusua ja tataarivaahteraa. Pen-
saiden väleihin jää avointa ketomaista alaa (Keiron 2007). 

Alue sijaitsee noin 550 metrin etäisyydellä entisestä Påminnen laskettelumäen palosirkkaesiinty-
mästä. Yhteys kohteiden välillä toimii mäntyvaltaisen kangasmetsän ja metsäkallioiden kautta. Koulun 
alapuolella tien varressa on palosirkkoja havaittu useana vuonna 2000-luvulla, mutta ei vuonna 2006. 
Sen sijaan koulun piha-alueelta tavattiin 8.8.2006 kaksi koirasta. Tienvarsiesiintymän etäisyys koulun 
pihasta on noin 80–100 metriä. Palosirkan kannalta yhteys kohteiden välillä on arvioitu kohtalaiseksi.  
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Raasepori, Klinkbacka 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Koulun piha-alue tulisi säilyttää nykyisellään. Välittömästi nykyisen esiintymäalueen länsipuolella on 
palosirkalle sopivaa aluetta pelikentän reunoilla. Ongelmana tällä alueella sekä läheisellä tienvarsipien-
tareella on lupiini, joka on levittäytymässä alueelle. Kasvi muuttaa maanpinnan läheisen pienilmaston 
varjoisammaksi ja kosteammaksi, sekä siten palosirkalle soveltumattomaksi. 

Tienvarsikohdetta on hoidettu joka kesä vuosina 2006–2011. Hoidetun alueen laajuus on noin 0,6 
ha. Vuosittain hoitotyötä on tehty 4–16 henkilötyöpäivää, keskimäärin 10 työpäivää vuosittain. Hoito-
toimena on ollut vesakon poistoa, varjostavien mäntyjen ja mäntyjen alaoksien poistoa sekä niittoa. 
Suurin työmäärä on kuitenkin kulunut lupiinin torjuntaan paahdepientareilta. Ensiapuna on tehty kukka-
varsien katkomista, jolla estetään siementen muodostus. Käsin kitkemistä ja kasvien kaivamista pois 
juurineen on tehty vuosittain. Nämä toimet ovat pysäyttäneet lupiinin leviämisen, mutta eivät ole pois-
taneet lajia tehokkaasti, joten lupiinikasvustoja on käsitelty myös yksitellen sivellen tai ruiskuttamalla 
viisiprosenttisella glyfosaattiliuoksella. Koulun pihan esiintymää ei ole hoidettu ennen vuotta 2010, 
jolloin pallokentän reunoilla tehtiin lupiinin torjuntaruiskutus. Ruiskutuksia jatkettiin vuonna 2011 sekä 
pallokentän reunoilla että tienvarsikohteella. Tien varrelta lupiinit alkavat jo hävitä, mutta pallokentän 
reunoissa lupiini on vielä runsas. Pallokentän reunalla kasvustoa torjuttiin kesällä 2011 myös niittämäl-
lä. Hoitotyöt on tehnyt Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n perinnemaisemaprojekti ja sen seuraaja 
ULLA-projekti (Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien hoitoprojekti) (Vuorinen 2011, 2012).  

Tienpiennaresiintymän osalta tien ulkoluiskan niitto on tehty tienvarsien hoito-ohjeen (Keiron 
2008) mukaisesti vuorovuosin. Syynä tähän on vuorikaskaan suojelu. Sisäluiskan niitossa ei ole ollut 
rajoituksia.  

Jatkossa vesakontorjuntaa tulee tehdä tarpeen mukaan ja lupiinintorjuntaa jatkaa tehostetusti. Koh-
teiden rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
rajauspäätöksellä tulisi jatkossa harkita. 
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8.7.2. Raasepori, Åminnefors 
Pohjan Lillforsin kylässä palosirkka esiintyy Åminneforsin paahderinteessä. Kohde sijaitsee Mustionjo-
kilaaksossa, Åminnentien pohjoispuolella, tiehen rajautuvassa rinteessä. Kohde on lämmin etelään suun-
tautuva entinen rataleikkaus ja -valli, sekä näistä länteen jatkuva paahteinen tienpiennar (Pimenoff 
2006). Maaperä koostuu hiekasta, sorasta ja siltistä. Kallioperä on emäksinen, mikä luo edellytykset 
tavallista monipuolisemmalle kalliokasvillisuudelle (Pimenoff 2006). Alueen topografiset ominaispiir-
teet muodostuvat jyrkästä hiekkaisesta etelärinteestä, joka toimii Pohjanlahden pohjukassa kostean il-
mavirtauksen seinämänä. Pohjanlahti ohjaa pohjukkaansa lämmintä merituulta ja kosteutta sekä vaelta-
via hyönteisiä, jotka ajautuvat paisteiselle paahderinteelle (Pimenoff 2006). 

Rinnealue muodostuu mäntykankaasta, kalliosta, tuoreesta lehdosta, kedosta ja kulttuurivaikuttei-
sista pihakasvillisuuslaikuista (Pimenoff 2006). Monipuolisten elinympäristötyyppien vuoksi alueen 
kasvillisuus on monilajinen. Alueen valtapuulaji on mänty. Ylispuustossa sekapuuna on yksittäisiä kuu-
sia ja koivuja. Keskimmäisessä puukerroksessa kasvaa mäntyä, koivua, pihlajaa, haapaa ja raitaa. Ali-
kasvoksen muodostavat koivu, pihlaja ja pähkinäpensas. Pensaskerroksessa esiintyy pajua, harmaalep-
pää ja pähkinäpensasta (Pimenoff 2006). Kohteen aluskasvillisuudessa on merkkejä sekä maaperän 
korkeasta ravinteisuudesta että paikoittaisesta ravinneköyhyydestä. Tyyppilajeina alueella esiintyvät 
mm. nokkonen, sianpuolukka, jänönapila, mäkitervakko ja keto-orvokki. Ketoalueella esiintyvät mm. 
keltamatara, häränsilmä, kanerva, sianpuolukka, ahomansikka ja sananjalka. Heinistä alueella kasvaa 
mm. hietakastikkaa ja punanataa (Pimenoff 2006). 

Lähimpään palosirkkaesiintymään, idän suuntaan sijaitsevaan Stålbackan esiintymään on kohteelta 
toimiva yhteys vanhaa ratavallia pitkin. Vuonna 2006 ratapohjaa pitkin kaivettiin uusi viemärilinja, ja 
sen jäljiltä muodostui avoin, yhtenäinen, noin 20 metriä leveä käytävä, jota palosirkat ovat hyödyntä-
neet. Ratalinjalta (mukaan lukien vanha esiintymäalue) havaittiin 13 palosirkkaa kesällä 2009 ja 44 yk-
silöä kesällä 2010, joista lähimmät noin 200 metrin päässä Stålbackan esiintymästä (Vuorinen 2011). 

Alueen kokonaispinta-ala on noin 5300 m2. Kaikkiaan palosirkkahavaintoja on tehty alueelta noin 
16 000 m2:lta. Esiintymää on seurattu 1980-luvulta saakka ja kanta vaikuttaa olevan vakaa. Vuosina 
2006–2009 paikalla on havaittu vuosittain noin kymmenkunta palosirkkaa (8–13 yksilöä). Kesällä 2010 
havaittiin enimmillään 44 koirasta; luvussa ovat mukana myös vanhalta esiintymäalueelta itään jatkuvan 
ratavallin havainnot. Vuonna 2011 havaittiin 13 yksilöä, mutta tällöin ei inventoitu vanhaa ratalinjaa 
(Vuorinen 2011, 2012).  
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Raasepori, Åminnefors 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Åminneforsin esiintymä kuuluu erityisesti suojeltavan vuorikaskaan esiintymän rajauspäätösalueelle 
(ERA201396). Rajauspäätösalueen itäpuolelle sijoittuu hiekkainen ratavalli paahteisine pientareineen, 
jolle palosirkka on levittäytynyt myös. Laajennusalue ei kuulu erityisesti suojeltavan lajin esiintymis-
paikan rajauspäätökseen. 

Åminneforsin esiintymää on hoidettu jo 1980-luvulta lähtien. Kohteen hoitotöiden merkittävin 
haaste on sovittaa yhteen samalla alueella esiintyvän uhanalaisen vuorikaskaan ja palosirkan elinympä-
ristövaatimukset. Alueella esiintyy myös kolme muuta uhanalaista paahdeympäristön hyönteislajia. 
Kohteella on tehty hoitotöitä puuston ja pensaiden raivauksilla vuodesta 1988 lähtien. Hoitotöillä paah-
deympäristön tila on pystytty pitämään hyvänä ja alaa on vähitellen laajennettu. Alueella on pyritty 
säilyttämään runsaasti avointa kasvitonta paahdealaa, harvakasvuista, lajistoltaan monipuolista niitty-
mäistä alaa, mutta myös pieniä pensaikkoja. Tämänkaltaisen tilan ylläpitäminen vaatii vuotuista raivaa-
mista ja kasvillisuuden poistoa. Muiden uhanalaisten hyönteisten esiintymisen vuoksi useissa kohdissa 
aluetta tulisi liikkuminen rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi, mikä vaikeuttaa raivausten tekoa.  

Alue muodostuu kolmesta erillisestä paahderinteestä, läntinen rinne, itäinen rinne ja pohjoinen rin-
ne, sekä niiden välisistä tienvarsipientareista. Läntiseltä rinteeltä ei ole tavattu palosirkkoja, vaan sitä on 
hoidettu vuorikaskaan takia. Hoidon ansiosta alueelle on syntynyt myös palosirkalle sopivaa paahdeym-
päristöä, ja voikin odottaa, että laji levittäytyy jatkossa myös sinne (Vuorinen 2011). 

Vuosina 2006–2011 hoitotyötä on tehty 11–67 henkilötyöpäivää, keskimäärin 38 työpäivää vuosit-
tain (Keiron 2006). Kohteella on tehty alueelle laaditun hoitosuunnitelman (Pimenoff 2006) linjausten 
mukaisia toimia, joilla pyritään lisäämään avointa paahdealaa. Hoitosuunnitelmaa on päivitetty vuosit-
tain. Hoitotöitä ovat olleet vesakon raivaus, varpukasvillisuuden poisto, ajuruohon istuttaminen, haapo-
jen kaulaus, sananjalan niitto tai nyhtäminen sekä isojen puiden kaato tai latvominen. Tuotettu raivaus-
jäte on haravoitu tai kerätty kasaan ja kuljetettu pois kohteelta tai poltettu. Hoitotyöt on yleensä 
jaksotettu koko kesäkaudelle, toukokuusta syyskuulle. Alueella ei ole tavattu lupiinia, mikä helpottaa 
alueen pitämistä avoimena. Hoitoon tarvittava työpanos onkin pienentynyt vuosien mittaan. Kesällä 
2011 alueen läheltä löytyi lupiinikasvusto, jota torjuttiin glyfosaattiruiskutuksella. Hoitotyöt on tehnyt 
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Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n perinnemaisemaprojekti ja sen seuraaja ULLA- projekti (Uhan-
alaisten luontotyyppien ja lajien hoitoprojekti) (Vuorinen 2011, 2012). 

Paikoilla, joissa ei esiinny vuorikaskasta, voidaan hoitotöitä tehdä vain palosirkan elinympäristö-
vaatimusten mukaisesti. Aktiivisia hoitotöitä tarvitaan erityisesti kasvillisuuden umpeenkasvun ehkäi-
semiseksi. Merkittävimmät hoitotoimet jatkossa ovat niitto ja vesakonraivaus. Myös esiintymän vuosit-
tainen seuranta on tärkeää hoidon tulosten arvioimiseksi ja hoitotoimien kehittämiseksi (Pimenoff 
2006). Erityisen tärkeää on lupiinin seuranta ja sen torjunta varhaisessa vaiheessa. Jatkossa alueella on 
syytä jatkaa vuosittaista ylläpitohoitoa, eli pitää avatut alueet avoimina vesakosta ja harventaa kitkemäl-
lä sekä niittämällä sananjalkaa. Vesakoiden torjunta tulisi tehdä 3 – 5 vuoden välein. Tarvittaessa maata 
peittävien kasvustojen kuoriminen on tarpeen avomaa-alan säilyttämiseksi (Keiron 2008). 

8.7.3. Raasepori, Stålbacka  
Raaseporin Åminnentien ja Stålbackanrinnetien pohjoisreunassa sijaitsee palosirkan ja vuorikaskaan 
tienvarsiesiintymä. Kohde sijoittuu Lillforsinrinteen tienhaarasta 40 m itään ja edelleen 340 m maan-
tieojan pohjaa itään kohti Stålbackanrinteen risteystä ja vielä edelleen 70 m Stålbackanrinteen tienpien-
narta. Kaistan leveys on enimmäkseen 5 m, metsän laitimmaiset puut rajaukseen mukaan lukien. Kohde 
koostuu jyrkästä maantieojan luiskasta sekä metsän reunasta. Kohde on enimmäkseen heinittynyt, pai-
koin lehtivesakkoa ja männyntaimia kasvava alue, jolla paljaan maan alaa on vain niukasti. Kohteen 
pinta-ala on noin 0,25 ha (Keiron 2008).  

Kohde ylläpitää nykyisellään pientä palosirkkaesiintymää, jonka säilyminen saattaa olla riippuvai-
nen lännestä Åminneforsin esiintymältä tulevasta täydennyksestä. Vuoden 2002 palosirkkalaskennassa 
kohteelta löydettiin 2 koirasta. Vuoden 2006 laskennassa lajia ei tavattu lainkaan (Keiron 2008). Tämän 
jälkeen kesäisissä laskennoissa paikalta on vuosittain tavattu 1–2 koirasta.  

 
Raasepori, Stålbacka 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Alueen merkittävin uhkatekijä on kasvillisuuden umpeenkasvu. Stålbackanrinteen reunassa kasvaa jon-
kin verran lupiineja. Lisäksi alueelle levittäytyy harmaaleppä-, haapa- ja mäntyvesakkoa. 
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Aluetta on pidetty avoimena tienvarsiniitolla. Lisäksi lupiinia on torjuttu kitkemällä, kaivamalla 
juurineen ja glyfosaattiliuoksella vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2010 lupiinit olivat miltei hävinneet, 
mutta torjuntaa jatkettiin erityisesti esiintymän reuna-alueilla. Hoitotyöt on tehnyt Uudenmaan ympäris-
tönsuojelupiiri ry:n perinnemaisemaprojekti ja sen seuraaja ULLA- projekti (Uhanalaisten luontotyyp-
pien ja lajien hoitoprojekti) (Vuorinen 2011).  

Jatkossa tien ulkoluiskaa tulee aiempien vuosien tapaan hoitaa niittämällä (Keiron 2008). Kohteen 
rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspää-
töksellä tulisi jatkossa harkita.  

8.7.4. Raasepori, Malmkulla radanvarsi ja harju  
Karjaan Prästgårdenin kylässä sijaitsee rantaradan ja Sannäsintien varressa laaja, pitkänomainen pa-
losirkkaesiintymä. Kohteen pituus on noin 1100 m ja leveys 15–40 m. Esiintymän ydinalue sijaitsee 
radan ja tien välisellä puuttomalla, puoliavoimella hiekkapohjaisella kaistaleella. Esiintymän rajana 
lännessä on kohta, jossa alkaa tien ja radan välinen männikkö. Idässä esiintymä jakautuu kohdassa, jossa 
rata haarautuu ja tie eroaa radasta. Radanvarressa esiintymä ulottuu noin 100 m Helsingin suuntaan ja 
tien reunoja pitkin 70–80 m.  

Alueen kasvillisuus on tyypillistä kuivan hiekkaisen joutomaan kasvillisuutta: radanvarsikasveja, 
hietakastikkaa, kanervaa ja paikoin maitohorsmaa. Malmkullan radanvarsiesiintymää lähinnä sijaitseva 
palosirkkakohde on Malmkullan harjun esiintymä, joka sijaitsee noin 120m esiintymän pohjoispuolella. 
Kohteiden välinen alue on täysikasvuista, melko väljää harjumännikköä ja täyttömaata. Esiintymien 
välillä kulkee kaksi metsätietä. Yhteys teiden ja metsän läpi arvioidaan edelleen toimivaksi.  

Radanvarsiesiintymältä tavattiin kesällä 2006 yhteensä 39 palosirkkakoirasta (Keiron 2007). Kesän 
2007 kartoituksessa kohteella havaittiin parhaimmillaan 36 palosirkkakoirasta. 1.8.2007 tehtiin lisäksi 
koirashavainto tienpientareelta, varsinaisesta Malmkullan radanvarsiesiintymästä noin 300 m Fredriks-
tadiin päin (Keiron 2007). Tämän jälkeen vuosina 2008–2010 havaintojen määrät ovat selvästi pienem-
mät (1–8 koirasta), mutta määrien lasku johtuu osittain kohteen vähäisemmästä havainnoinnista (Vuori-
nen 2011). Kesällä 2011 alueella havaittiin 35 yksilöä (Vuorinen 2012). 

Harjuesiintymältä havaittiin yksi palosirkkakoiras kesällä 2006, mutta kohde on ollut tiedossa jo 
vuosia ja sitä on seurattu säännöllisesti (Keiron 2007). Malmkullan harjuesiintymä tuskin pystyy ylläpi-
tämään elinvoimaista palosirkkakantaa ilman radanvarresta tulevaa yksilövirtaa (Keiron 2008). Kesän 
2006 jälkeen alueella ei ole havaittu palosirkkaa. 
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Raasepori, Malmkulla 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Radanvarsiesiintymä sijaitsee radanvarren ja tien välisellä kaistaleella, joka on pidetty puuttomana ja 
siten avoimena. Kohteen länsiosaan on levittäytymässä lupiini. Lupiinin valtaamilla paikoilla palosirk-
kaa on havaittu vain niukasti. Myös vesakko on paikoin liian tiheää. Lisäksi esiintymää ympäröivät 
avoalueet ovat kauttaaltaan kasvamassa umpeen.  

Jo vuonna 2007 suositeltiin, että lupiinin torjuntaan tulisi ryhtyä pikaisesti, jotta alue ei umpeudu 
liikaa (Keiron 2007). Hoitoon ryhdyttiin kuitenkin vasta 2009, jolloin lupiinit olivat levinneet räjähdys-
mäisesti parissa vuodessa. Alueelta kaivettiin ja niitettiin lupiinia useaan otteeseen kesän kuluessa. Yh-
teensä työhön käytettiin 11 henkilötyöpäivää. Lupiinintorjunnan lisäksi alueella raivattiin radanvarren 
männyntaimikkoa. Elokuussa 2009 Liikennevirasto teki torjunta-ainekäsittelyn ratavalliin noin viiden 
metrin leveydeltä radan molemmin puolin, aineena glyfosaatti. Torjunta näkyi tehonneen hyvin myös 
lupiiniin (Keiron 2009). 

Vuonna 2010 hoitoon käytettiin 15 henkilötyöpäivää. Keväällä hoito aloitettiin raivaamalla metsän-
raivauksesta palosirkka-alueelle jääneitä risuja. Risut heiteltiin ja kasattiin metsän puolelle. Kesäkuussa 
torjuttiin lupiinia kaivamalla ja myrkyttämällä 20 prosenttisella glyfosaattiliuoksella. Torjunta-
ainekäsittely tehosi hyvin, ja toisella kohteella tehdyissä kokeiluissa todettiin, että jo viiden prosentin 
liuos vaikuttaa riittävän tehokkaalta (Vuorinen 2011).  

Torjunta-ainekäsittelyä jatkettiin Malmkullassa vuonna 2011. Hoitoon käytettiin kymmenen henki-
lötyöpäivää. Tiedot esiintymästä toimitettiin Liikennevirastolle, joka hallinnoi valtaosaa esiintymäalu-
eesta. Hoitotyöt on tehnyt Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n ULLA- projekti (Vuorinen 2012).  

Koko Malmkullan radanvarsiesiintymäalue esitetään rajattavaksi luonnonsuojelulain 47§:n mukai-
sesti (Keiron 2008). 

Malmkullan harjuesiintymää ei ole tarpeen rajata luonnonsuojelulain 47§:n mukaisesti (Keiron 
2008). Sen sijaan Malmkullan harjuesiintymän nykytila tulisi selvittää tarkemmin, mutta aiempien vuo-
sien havaintojen perusteella kyseessä on todennäköisesti pieni esiintymä. Kohteen merkittävin uhkateki-
jä tällä hetkellä on ympäristön umpeenkasvu. Kohdetta tulee raivata jatkossa mm. poistamalla esiinty-
män eteläpuolelta männyntaimia ja niittämällä avointa alaa (Keiron 2007, 2008). 
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8.7.5. Raasepori, Sannäsin tasoristeys  
Karjaan Sannäsin palosirkkaesiintymä sijaitsee harjualueella rautatien ja Sannäsintien risteyksessä, ris-
teyskohdasta radanvartta koilliseen. Kohde muodostuu radan ja tien pientareista sekä hiekkaisesta ja 
soraisesta joutomaasta. Alueen kasvillisuus on hietakastikka- ja kanervavaltaista ja aukkoista. 

Kohteelta on yhteys rautatietä pitkin Malmkullan radanvarsiesiintymälle, etäisyys kohteiden välillä 
on noin 3000 metriä, sekä Ingvalsbyn koilliselle esiintymälle, etäisyys noin 6000 metriä. Molemmilta 
edellä mainituilta rataosuuksilta palosirkkaa etsittiin tuloksetta kesällä 2006 (Keiron 2008). 

Tasoristeyksen esiintymältä laskettiin parhaimmillaan 18 koirasta kesän 2006 kartoituksessa (Kei-
ron 2008). Kesän 2007 kartoituksessa koiraita havaittiin vain kaksi (Keiron 2007). Kohteella arvioidaan 
olevan merkittävä ja vakiintunut, mutta pienehkö ja eristynyt populaatio (Keiron 2008). 2008 alueella 
tavattiin yksi koiras, 2009 kaksi koirasta ja 2010 ei yhtään yksilöä. Havaintomäärien alentumiseen lie-
nee osittain syynä vähemmän intensiivinen havainnointi vuoden 2007 jälkeen (Vuorinen 2011). 

 
Raasepori, Sannäsin tasoristeys 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kohde on pieni ja umpeutuva. Radanvartta on niitetty aika ajoin, mutta risteysalue on päässyt vesakoi-
tumaan. Alueelta raivattiin vuonna 2009 vesakkoa ja poistettiin varjostavaa puustoa (ULLA-projekti). 
Vuosina 2010 ja 2011 kohteella ei tehty hoitotoimia (Vuorinen 2011, 2012).  

Lupiinin levittäytymistä alueelle tulisi seurata ja torjuntatoimet tulisi tarpeen tullen aloittaa. Vuo-
teen 2011 mennessä alueelle ei ole vielä levinnyt lupiinia (Vuorinen 2012).  

Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispai-
kan rajauspäätöksellä tulisi jatkossa harkita. Tiedot esiintymästä on toimitettu Liikennevirastolle, joka 
hallinnoi esiintymäaluetta (Vuorinen 2011). 

8.7.6. Raasepori, Ingvalsbyn tasoristeys 
Palosirkkaesiintymä sijaitsee Karjaan Ingvalsbyn tasoristeyksessä. Ensimmäisen Salpausselän lakitasan-
teella, rautatien varressa sijaitsevan entisen kantatien linjauksen sekä näitä risteävän pienen sorapintai-
sen paikallistien alueella on tehty palosirkkahavaintoja. Kohde muodostuu entisestä tiepohjasta sekä 
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radan ja tien pientareista, jotka ovat hiekkaista ja soraista joutomaata. Alueella on ketomainen avoalue, 
jonka keskellä on pieni hiekkakuoppa. Kasvillisuus on aukkoista, hietakastikka- ja kanervavaltaista. 
Esiintymäalue on pääosin avointa piennarta ja ketoaluetta. Kohteen pinta-ala on noin 1500 m2. 

Esiintymä on rautatien välityksellä yhteydessä lounaiseen Sannäsin esiintymään, joka sijaitsee noin 
6000 m etäisyydellä Ingvalsbyn kohteesta. Myös koillisessa Mustion aseman läheisyydessä on lajille 
soveliasta ympäristöä, mutta täältä palosirkkaa ei kesällä 2006 etsinnöistä huolimatta löytynyt (Keiron 
2008). 

Kohteelta laskettiin kesällä 2006 parhaimmillaan 26 koirasta ja 3 naarasta (Keiron 2008). Tämän 
jälkeen alueella on havaittu palosirkkoja vuosittain, enimmillään kymmenen koirasta vuonna 2011. 

 
Raasepori, Ingvalsbyn tasoristeys 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Kyseessä on hyvälaatuinen esiintymä. Radanvartta on rautatien ylläpitotarkoituksissa niitetty säännölli-
sesti, mikä on edesauttanut alueen säilymistä avoimena. Entistä tiealuetta käytetään edelleen varasto-
kenttänä. Alueelle sijoittuu myös pieni kotitarveottoon käytetty hiekkakuoppa. Kohteen merkittävin 
uhkatekijä on ketoalueen metsittyminen. Erityisesti männyntaimikko valtaa alaa. Myös ketoalueen kas-
villisuus rehevöityy ja palosirkalle soveltuvan alueen ala pienenee.  

Hoitosuosituksena on ketoalueiden raivaus ja niitto. Mikäli tulenkäyttö kohteella on mahdollista, 
esiintymän kulottaminen on suositeltavaa. Alueelle sijoittuvaa hiekkakuoppaa ei tule laajentaa, tai mikä-
li laajentaminen on tarpeen, se tulee tehdä harkitusti. Ympäröivä alue tulisi kartoittaa perusteellisesti 
esiintymän todellisen laajuuden selvittämiseksi ja esiintymän kehitystä seurata säännöllisesti vuosittain 
(Keiron 2007). Esiintymän reunalta tulisi kuoria pois sammalta. Aluetta on käytetty mm. puutavaran 
varastointiin, mikä ei välttämättä ole haitallista, mikäli varastointi jatkuu tilapäisenä. Maa-aineksia alu-
eella ei pidä varastoida. Mikäli lupiini levittäytyy alueelle, tulisi torjuntatyöt aloittaa välittömästi (Kei-
ron 2008). 

Aluetta ei ole hoidettu, mutta sen tilanne on tarkastettu vuosittain. Keskeisten maanomistajien kans-
sa on sovittu alueen hoidon aloittamisesta kesällä 2012 (Vuorinen 2012). 

Esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisesti tulisi harkita ja alueen tiedot toimittaa 
pikaisesti Liikennevirastolle. 
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8.7.7. Raasepori, Trädbollstad  
Kesällä 2010 tietoon tullut palosirkkaesiintymä sijaitsee Trädbollstadin kylässä toisen Salpausselän 
etelärinteellä, rautatien lähettyvillä. Palosirkkoja havaittiin Ekkullan ja Hiekkamäen talojen pihapiireissä 
yhteensä 25 koirasyksilöä. Ekkullan asukkaat kertoivat, että palosirkkoja on paikalla esiintynyt aiem-
pinakin kesinä. Kyseessä lienee siis vakiintunut esiintymä. Paikalta on noin viisi kilometriä lähimpään 
tunnettuun esiintymään (Åminnefors). Esiintymän rajaus määriteltiin tarkemmin kesällä 2011. 

Esiintymä jakautuu viiteen lähekkäiseen paahdeympäristölaikkuun, joiden välissä on kuivaa kan-
gasmetsää. Kesällä 2011 esiintymällä havaittiin yhteensä 26 palosirkkakoirasta. 

Eteläiseltä laikulta noin 70 m pohjoiskoilliseen sijaitsee esiintymälaikku pellon ja metsän reunassa. 
Harvakasvuisen kedon lajistoon kuuluvat mm. siankärsämö, huopakeltano, pukinjuuri, kissankello, ke-
tokarvaskallioinen, ahojäkkärä, sarjakeltano, päivänkakkara ja kelta-apila. Heinälajeista vallitsevina 
ovat nurmirölli ja hietakastikka, mutta kumpikaan ei muodosta tiheitä kasvustoja. Pelto on jäänyt pois 
viljelystä ja männyntaimikko leviää alueelle. Paikalla havaittiin kesän 2011 inventoinnissa kaksi koiras-
ta. 

Pellonreunakedosta noin 100 m pohjoiseen, Hiekkamäen talon piha-alueeseen rajautuu avoin hiek-
katöyräs, entinen pistoradan valli, joka on palosirkkaesiintymän laajin osa-alue. Tämä etelänsuuntainen 
jyrkkä rinne on osittain avointa paahdeympäristöä, osittain hietakastikan peittämää. Muuta lajistoa ovat 
mm. ketomaruna, ahdekaunokki, kielo, ahomansikka, mäkitervakko, huopakeltano, pukinjuuri, hopea-
hanhikki, isohopeahanhikki, suopayritti sekä runsaana esiintyvä kultapiisku. Alueella havaittiin 20 koi-
rasta vuonna 2010. Kesällä 2011 paikalla tavattiin 13 koirasta. Lisäksi paikalta tehtiin uusi havainto 
vuorikaskaasta. 

Neljäs osa-alue sijaitsee radan pohjoispuolella, entisen Trädbollstadin seisakkeen asemarakennuk-
sen kohdalla. Alue on paahteista radanvarsipiennarta ja siihen liittyvää vanhaa tiepohjaa. Kenttäkerrok-
sessa kasvaa niukasti kasveja, hieman hietakastikkaa, rohtotädykettä sekä yksittäisiä maitohorsmia. 
Täällä havaittiin vuoden 2011 inventoinnilla neljä palosirkkakoirasta. 

Viides, pohjoisin esiintymälaikku on kuivaa hiekkapohjaista pihanurmikkoa Ekkullan talon pihapii-
rissä. Huopakeltano on valtalajina suurella osalla nurmikkoa. Palosirkkoja on tavattu alueella ainakin 
vuodesta 2008 alkaen. Kesän 2011 inventoinnissa kohteella tavattiin kolme koirasta (Vuorinen 2012). 

 
Raasepori, Trädbollstad 
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Suojelu- ja hoitosuositukset 

Hoitotarvetta on esiintymäalueella erityisesti pellonreunakedolla, jossa kasvava männyn taimikko alkaa 
lähivuosina varjostaa aluetta. Raivauksen jälkeen vuosittainen niitto sopii tämän kohteen hoidoksi par-
haiten.  

Radanvarren tiepohja tulee heikentymään palosirkan elinympäristönä reunustavan puuston varttues-
sa ja varjostuksen lisääntyessä. Viimeistään siinä vaiheessa tulisi selvittää millä toimenpiteillä on mah-
dollista varmistaa riittävä avoimen paahdeympäristön määrä alueella. Mahdollisuuksien mukaan esiin-
tymäaluetta kannattaa laajentaa radan suuntaisesti jyrkimpien rinteiden suuntaan.  

Ekkullan ja eteläisen torpan pihapiirejä hoidetaan pihanurmikkoina, mikä on riittävä hoito pihapii-
reillä, kunhan alueelle ei tuoda uutta multaa.  Radanvarsi säilyy paahteisena normaalin radanhoidon 
ansiosta. Esiintymäalueilla ei esiinny lupiinia, ei myöskään lähistöllä. 

Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispai-
kan rajauspäätöksellä tulisi harkita. 

8.7.8. Raasepori, Fredriksstad  
Kesällä 2011 löytynyt uusi esiintymä sijaitsee Hanko- Hyvinkää radan varressa kahden aiemmin tunne-
tun esiintymän välissä. Paikalta lounaaseen Malmkullan esiintymään on matkaa noin 1,3 km radanvartta 
pitkin ja toisaalta Sannäsin tasoristeyksen esiintymään 1,7 km. 

Esiintymä käsittää paahteista ratapiennarta noin sadan metrin matkalta sekä viereisen valtatien (VT 
25) ojan ulkoluiskaa vastaavalta matkalta. Radanvarren kasvillisuus on niukkaa. Siellä esiintyy tyypilli-
siä radanvarsi- ja ketokasveja, kuten harmio, ahdekaunokki, sarjakeltano, kannusruoho, huopakeltano, 
hopeahanhikki, kultapiisku, pietaryrtti ja pikkuaho-orvokki. Viereisestä harjumetsästä paikalle on levin-
nyt sianpuolukka, kanerva ja kanervisara. Tieluiska on hieman umpeenkasvaneempaa, valtalajina lam-
paannata, jonka lisäksi luiskassa kasvaa pölkkyruohoa ja kanadankoiransilmää. 

Kesällä 2011 paikalla havaittiin kolme palosirkkakoirasta (Vuorinen 2012). 
 

 
Raasepori, Fredriksstad 
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Suojelu- ja hoitosuositukset 

Palosirkan nykyinen elinympäristö on hyvin pienialainen, ja havaitut yksilömäärät alhaiset. Hoitotoimi-
en tavoitteena tulee olla nykyisen elinympäristön ylläpitäminen, esiintymän laajentaminen radan varres-
sa ja sitä kautta populaation yksilömäärien nostaminen. Palosirkan esiintymistä alueella tulisi seurata 
vuosittain.  

Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispai-
kan rajauspäätöksellä tulisi harkita. 

8.7.9. Vihti, Nummelan lentokenttä  
Nummelan lentokentän palosirkkaesiintymä levittäytyy Lohjanharjun lakiosissa noin 41 hehtaarin laa-
juisena. Alue on kuivaa tasannetta, joka on avoimuutensa ansiosta paahteinen ja kuuma. Maaperä koos-
tuu hiekasta ja sorasta. Alueelta on suureksi osaksi kuorittu pintamaa pois. Osa kuorituista maista on 
kentän reunoilla valleina ja kasoina. Keskiosien avoimet kiitoradat ovat avointa hiekkaa tai osittain as-
falttipäällysteisiä. Näiden huonommin lajille soveltuvien alueiden ala on noin 13 hehtaaria. Palosirkat 
viihtyvät kiitoratojen ja metsän välisillä kaistoilla, jotka ovat enimmäkseen parikymmentä metriä levei-
tä, leveimmillään jopa 200 metrisiä. 

Palosirkan suosimilla aloilla esiintyy matalakasvuista ketomaista kasvillisuutta tai aukkoista kaner-
vikkoa. Valtalajeina ovat lampaannata ja paikoin nurmirölli. Heinien ohella runsaita lajeja ovat särmä-
kuisma, mäkikuisma, hopeahanhikki, ahomansikka, metsäapila, keltamaite, kultapiisku, siankärsämö, 
sarjakeltano, huopakeltano ja kanervisara. Silmälläpidettävää kelta-apilaa, kangasajuruohoa ja kissankä-
pälää esiintyy myös runsaasti koko alueella. Ahdekaunokkia esiintyy paikoitellen, samoin kuin met-
sänätkelmää, hoikkanurmikkaa ja kalliokohokkia. Tämäntyyppisillä joutomailla usein yleiset maito-
horsma ja hietakastikka ovat lentokentän alueella melko niukkoja. Kasvillisuus on siis kaiken kaikkiaan 
varsin edustavaa harjuketoa.  

Kenttää ympäröivä alue muodostuu mäntykankaasta, jossa varvikko ja sammalpeite ovat tiiviitä. 
Sielläkin voivat polkujen ja teiden reunojen avoimet alat paikoin tarjota palosirkoille sopivia ympäristö-
jä ja leviämisteitä. 

Kesällä 2011 kohteella tavattiin 39 koirasta ja yksi naaras. Yksilöitä oli melko tasaisesti kaikkialla 
kentän reuna-alueilla, mutta tiheimmin kentän pohjois-koillisosissa sekä itä-länsisuuntaisen poikkikiito-
radan länsipäässä. Inventointi tehtiin 21.7. helteisessä, hieman tuulisessa säässä (+27 C). Inventoitu ala 
oli noin kaksi hehtaaria. Palosirkkakannan kooksi on arvioitu useita satoja yksilöitä, laskennallisesti 
noin 500–600 yksilöä (Vuorinen 2012). 

Vuonna 2010 Nummelan keskustassa noin 450 metrin etäisyydellä lentokentältä havaittiin yksi koi-
ras. Tämän löytöpaikan ja kentän välissä ei ole lajille kunnolla sopivaa ympäristöä, joten tämä yksittäi-
nen havainto viittaa lentokentältä harhautuneeseen yksilöön. Vuonna 2006 kentän koillisosassa havait-
tiin yhteensä kuusi yksilöä (Hertta Eliölajit 25.2.2014). 
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Vihti, Nummelan lentokenttä 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Nummelan lentokenttä on Suomen vilkkaimpia harrasteilmailukenttiä. Kenttä on perustettu sota-aikaan 
1940-luvulla ja ollut käytössä siitä lähtien. Kentän ylläpidosta vastaa Nummelan Lentokeskus ry Vihdin 
kunnan kanssa tehdyn käyttösopimuksen ja kentälle myönnetyn ympäristöluvan ehtojen puitteissa. 

Alueen kasvillisuus pidetään säännöllisin leikkauksin matalana erityisesti kiitoratojen läheisyydes-
sä. Reunoilta on poistettu puita. Kanervikkoa ja vesakkoa on poistettu murskaimella. Tarkoituksena on 
vielä laajentaa leikkaamalla hoidettavaa ketomaista niittyalaa, mikä vaatii alussa järeämpää murskaus-
kalustoa. Myös maanpintaa on tarkoitus kuoria ja maavalleja poistaa. 

Esiintymän tila on vakaa. Kenttää käytetään jatkossakin ja hoitoa jatketaan. Alueen laatu paahdela-
jistolle paranee, kun hoitoalue laajenee. Alueen käyttö lentokenttänä ei ole ristiriidassa paahdelajiston ja 
palosirkan suojelun kanssa. Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojel-
tavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksellä tulisi harkita. 

8.7.10. Vihti, Nummela  
Vihdin Nummelan palosirkkaesiintymä sijaitsee Nummenkylässä. Tarkemmin kohde sijaitsee Tenholan 
ja Nybackan tilojen pohjoispuolella, hiekkaperäisellä ratapenkereellä ja sitä ympäröivällä kuivalla niit-
tymäisellä kedolla. Alue sisältää rautatien eteläpuoleisen penkan noin 10 metrin leveydeltä sekä pohjoi-
sen puolelta noin 20 metrin leveydeltä Turuntiestä Hiidenmäen tasoristeykseen asti. Palosirkasta on 
tehty aiempia havaintoja radan varresta Myllylammen eteläpuolelta Tenholan tilan koillispuolelle saak-
ka yhteensä noin puolentoista kilometrin matkalta. Tasoristeystä ympäröivä kuiva keto alueen itäosassa 
on leveämpi, kooltaan noin 10 aaria. Esiintymäalueen kokonaisala on noin 1,3 ha. Alueella kasvaa usei-
ta harvinaisten perhosten ravintokasveja, kuten kangasajuruoho, ahomansikka, ketokaunokki, ketomaru-
na, pukinjuuri, siankärsämö sekä sianpuolukka.  

Palosirkkaa havainnoitiin kesällä 2007 kaksi kertaa. 17.7. havaittiin yksi yksilö alueen länsipäässä 
ja 6.8. viisi yksilöä alueen länsipäädyssä sekä yksi tasoristeyksen luona alueen itäosassa (Koski 2007). 
Kesällä 2009 alueella havaittiin kuusi koirasta ja kesällä 2010 20 koirasta (Vuorinen 2011). Kesällä 
2011 alueella tehtiin inventointi kolme kertaa ja yksilöitä havaittiin 19–42 (Vuorinen 2012). 
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Vihti, Nummela 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Alue on säilynyt suhteellisen avoimena. Jatkossa paahteiset radanvarret sekä niittymäinen keto tulee 
säilyttää avoimena, ja varjostavaa puustoa tulee tarvittaessa poistaa (Koski 2007).  

Esiintymä otettiin hoidon piiriin kesällä 2009, jolloin hoitotöitä tehtiin vain esiintymän itäpäässä. 
Alueelta raivattiin haapavesakkoa ja männyntaimia. Hietakastikkaa kitkettiin ja niitettiin. Radan etelä-
puolelle levinneen lupiinin kukinnot poistettiin ja myöhemmin kasvit niitettiin.  

Kesällä 2010 hoitoa jatkettiin ja laajennettiin myös esiintymäalueen länsipäähän. Männyntaimikkoa 
raivattiin, metsänreunan haapoja kaulattiin, sananjalkoja kepitettiin ja ketoalueilta haravoitiin pois kari-
ketta ja risuja. Lupiinia torjuttiin ruiskuttamalla glyfosaattiliuoksella. Radan eteläpuolen niitty niitettiin. 
Hoidon aloittamisen yhteydessä tiedot esiintymästä ja sen sijainnista on toimitettu Liikennevirastolle ja 
Lohjan kaupungille, joka omistaa niityn radan eteläpuolella (Vuorinen 2011).  

Kesällä 2011 hoito jatkui aiempien vuosien kaltaisena. Radan eteläpuoleinen niitty niitettiin ja ra-
danvarresta raivattiin hakkuutähteitä kaasuputkityömaan jäljiltä. Glyfosaattikäsittelyllä torjuttiin lupii-
nin lisäksi myös radanvarressa leviävää pihlaja-angervoa. Yhteensä hoitoon on käytetty vuosina 2009–
2011 noin 99 henkilötyöpäivää. Hoitotyöt on tehnyt Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n ULLA- 
projekti (Vuorinen 2012). 

Vuosina 2010–2011 rakennettu Mäntsälä-Siuntio maakaasuputki on vedetty Lohjanharjun läpi ja 
Hanko-Hyvinkää radan alitse palosirkkaesiintymän kohdalta. Putken rakentamistöiden arvioitiin tuhoa-
van osan palosirkkakannasta, mutta vaikutuksen on arvioitu olevan väliaikainen. Rakentamisen jälkeen 
alueella on vähintään yhtä paljon palosirkalle sopivaa alaa kuin ennen rakentamista (Silvestris 2010). 
Työmaan vaikutuksia palosirkkakantaan seurataan kolmena rakentamisen jälkeisenä vuotena. Ensim-
mäisen seurantakesän perusteella kaasuputken rakentaminen näyttää aiheuttaneen palosirkalle vain vä-
häistä haittaa (Vuorinen 2012).  

Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispai-
kan rajauspäätöksellä tulisi harkita.  
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8.7.11. Vihti, Myllylampi  
Vihdin Myllylammen palosirkkaesiintymä sijaitsee Nummenkylässä Lohjanharjulla, Myllylammen 
kaakkoispuolella, Nybackan talon kohdalla. Esiintymään kuuluu hiekkaista radan vierustaa ja vanhaa 
soranottoaluetta. Ketomaisten alojen kasvillisuus on niukkaa. Esiintymän ala on noin 4000 m2. 

Palosirkkoja on nähty paikalla jo 80-luvun alkupuolella. Kesällä 2009 alueella havaittiin neljä koi-
rasta ja kesällä 2010 viisi koirasta (Vuorinen 2012). 

 
Vihti, Myllylampi 

Suojelu- ja hoitosuositukset 

Esiintymä otettiin hoidon piiriin kesällä 2010, jolloin alueelta poistettiin männyntaimia. Keväällä 2011 
siivottiin pois radanhoidon yhteydessä raivatut männynvesat. Heinäkuussa tiheimmin heinittyneet alueet 
niitettiin ja hietakastikkaa kitkettiin pois. Hoidon aloittamisen yhteydessä tiedot esiintymästä ja sen 
sijainnista on toimitettu Liikennevirastolle. Hoitotyöt on tehnyt Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry:n 
ULLA- projekti (Vuorinen 2011, 2012). 

Kohteen rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella erityisesti suojeltavan lajin esiintymispai-
kan rajauspäätöksellä tulisi harkita.  

8.7.12. Uudenmaan epävarmat esiintymät  

Raasepori, Meltola Mellangård (6671:3320) 

Meltolan kylän Mellangårdin talon pihamaalla tehtiin kaksi havaintoa palosirkkakoiraasta 28.7. ja 
3.8.2010. Molemmilla kerroilla nähtiin yksi koirasyksilö, kyse siis voi olla samasta yksilöstä. Paikka on 
paahteista etelärinnettä. Havainnoitsija on asunut talossa yli kaksikymmentä vuotta ja arveli, että pa-
losirkkoja ei ole alueella aiemmin esiintynyt. Varsinainen esiintymä voi sijaita jossain lähistöllä tai sit-
ten palosirkka on lentänyt paikalle kauempaa. Havaintopaikalta on noin 2,4 kilometriä lähimpään tun-
nettuun esiintymään (Sannäs) (Vuorinen 2011). Kesällä 2011 paikalla ei havaittu palosirkkoja, vaikka 
seuranta oli intensiivistä (Vuorinen 2012).  

Kohde on palosirkalle sovelias, joten sen seurantaa tulisi jatkaa.  
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Mäntsälä, Vanhakartano (6731:3404) 

Mäntsälän Vanhakartanon alueelta on useita palosirkkahavaintoja 1990-luvulta ilman tarkempia havain-
totietoja. Kesällä 2006 laji havaittiin Lukonmäen alueella Vanhakartanon tuntumassa. Muutaman mi-
nuutin havainnoinnin aikana alueelta laskettiin yli 10 palosirkkayksilöä (Hertta Eliölajit 25.2.2014). 

Kohteen nykytila tulisi selvittää ja arvioida esiintymän mahdollinen hoitotarve.  

Porvoo, Virvik (6692:3437) 

Porvoon Virvikissä on havaittu 3 palosirkkayksilöä kesällä 2004. Kohteelta ei ole havaintoja muilta 
vuosilta (Hertta Eliölajit 25.2.2014). 

Kohteen nykytila tulisi selvittää ja arvioida esiintymän mahdollinen hoitotarve. 

8.8. Alueellisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden priorisointi  
Sen lisäksi, että palosirkan esiintymiä tarkastellaan kohde kohteelta, on syytä priorisoida toimenpiteitä, 
jotta voidaan varmistaa, että lajin vahvimmat esiintymät Suomessa saadaan suojeltua myös pitkällä ai-
kavälillä. Tarkoitusta varten oheisessa taulukossa on lueteltu kappaleessa 8 esiteltävät kohteet, ja arvioi-
tu niiden nykytilaa, tulevaisuuden potentiaalia lajin suojelun kannalta, sekä annettu suositeltavat toi-
menpiteet koskien sekä suojelua että alueiden hoitoa. Priorisointitaulukossa käytetään seuraavia 
merkintöjä:  
 

Sarake Selitys 

Esiintymä Esiintymän nimi. Lähekkäin sijaitsevia esiintymiä on yhdistetty samalle riville. 

Kohteen arviointi: Nykytila Kohteen nykytilan arviointi ottaen huomioon palosirkan havaitut yksilömäärät, esiintymän 
pinta-ala ja laatu: 

* = havaitut yksilömäärät 0-10, kohteen laatu ei nykyisellään riittävä säilyttämään esiinty-
mää 

** = välttävä kohde, jolla pieni palosirkkapopulaatio; esiintymän häviäminen mahdollista 
populaation pienuuden takia 

*** = kohtalainen palosirkkapopulaatio, kymmeniä havaittuja yksilöitä; ei välitöntä hä-
viämisuhkaa 

**** = runsaslukuinen palosirkkapopulaatio, havaittu yksilömäärä parhaimmillaan >100 
yksilöä 

***** = elinvoimainen palosirkkapopulaatio, laaja ja hyvälaatuinen kohde. 

Kohteen arviointi: Potentiaali Kohteen arviointi sen mukaan, kuinka potentiaalinen se on luomaan ja ylläpitämään elin-
voimaisen palosirkkapopulaation, jos suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan. Arvioon 
vaikuttaa kohteen ympäristö ja mahdollisuudet laajentaa esiintymää ja parantaa sen laatua 
hoitotoimenpiteillä: 

* - ** = ei kehittämispotentiaalia, liian pienialainen tai hoitotoimenpiteisiin soveltumaton 
ympäristö 

*** = mahdollista kehittyä pysyväksi palosirkkapopulaatioksi, jolla ei ole välitöntä hä-
viämisuhkaa 

**** = mahdollista kehittyä runsaslukuisaksi palosirkkapopulaatioksi, jonka yksilömäärä 
>100 yksilön luokkaa 

***** = mahdollista kehittyä vahvasti elinvoimaiseksi palosirkkapopulaatioksi, joka ei 
vaadi jatkuvaa seurantaa ja hoitoa; laaja (>10 ha) ja hyvälaatuinen kohde. 

Toimenpiteet: Rajaus rajattu = esiintymä on jo rajattu luonnonsuojelulain 47§:n mukaisesti 

R = esiintymän rajaamista luonnonsuojelulain 47§:n mukaisella rajauspäätöksellä tulisi 
harkita 

- = esiintymän rajaaminen luonnonsuojelulain 47§:n mukaisesti ei ole ajankohtaista; syyt: ei 
uhkatekijöitä tai ei rajaamisella saavutettavaa hyötyä. 
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Toimenpiteet: Hoidon priori-
teetti 

Esiintymän kunnostuksen ja hoidon prioriteetti: 

X = esiintymän kunnostusta ja hoitoa tehtävä mahdollisuuksien mukaan 

XX = ei kriittistä kunnostus-, tai hoitotarvetta; kohteen laajuutta ja laatua on tarvetta kehit-
tää pitkäjänteisillä hoitotoimenpiteillä 

XXX = kohtalainen kunnostus- ja hoitotarve, jotta kohteen laajuus ja laatu saadaan tasolle, 
jossa sillä on edellytykset säilyä pitkällä aikajänteellä 

XXXX = merkittävä kunnostus- ja hoitotarve, jolla kohteen laajuutta ja laatua kehitetään 
siten, alueen palosirkkapopulaatio nousee alueellisesti merkittävimmän, elinvoimaisen 
populaation tasolle. 

S = Siirtoistutuskohde, jonne laji on mahdollista kunnostustoimenpiteiden jälkeen palauttaa, 
ja josta voi tulla merkittävä palosirkkaesiintymä. 

Suojelusuunnitelmassa on priorisoitu yhteensä 17 kohdetta, joista 2 on ensisijaisesti potentiaalisia siir-
toistutuskohteita. Korkeimmalle on priorisoitu ne kohteet, joissa on parhaat edellytykset ylläpitää elin-
voimaisia paikallispopulaatioita: 1) Säkylä, Säkylänharju, 2) Vihti, Nummela, 3) Liperi (useita kohtei-
ta), 4) Luumäki (useita kohteita), 5) Nastola-Iitti, 6) Nokia, Kulju, 7) Raasepori (useita kohteita). Myös 
muiden priorisoitujen kohteiden suojelu ja elinympäristöjen hoitotoimet ovat tärkeitä toteuttaa, jotta 
lajin taantuminen voidaan pysäyttää. 
 

ELY- keskus 
Esiintymä 

Kohteen arviointi Toimenpiteet 

 Nykytila Potentiaali Rajaus Hoidon priori-
teetti 

Varsinais-Suomi Säkylä, Säkylänharju  * * * * *  * * * * * - XX 

Varsinais-Suomi Jämijärvi, Jämin lentokenttä * * * * * * R XX 

Varsinais-Suomi Turku, Kakskerta * * * * * * rajattu XXX 

Varsinais-Suomi Parainen, Petteby * * * * * - X 

Varsinais-Suomi Parainen, Käldinge *  * * * rajattu X 

Varsinais-Suomi Vehmaa, Kiimkallio * * * * * * * rajattu XXX 

Varsinais-Suomi Naantali, Luonnonmaa * * * * * R X 

Varsinais-Suomi Kemiönsaari, Korkeakallio * * * * - X 

Varsinais-Suomi Salo, Päiväkallio * * * * rajattu X 

Pirkanmaa Nokia, Kulju * * * * * * * rajattu XXX 

Pirkanmaa Ylöjärvi, Pinsiön supat * * * * *  - S 

Häme Nastola (Uusikylä, Saarenmaa, Arola, 
Haarankylä) ja Iitti (Mankala) * * * * * * * * R XXXX 

Häme Loppi, Räyskälä * * * * * - S 

Pohjois-Karjala 
Liperi, Rokkapadanmäki / Hovatta-
vaara / Kellolampi / Vihurinniemi / 
Nuottiharju / Ylämyllyn asema 

* * * * * * * * rajattu XXXX 

Pohjois-Karjala Kontiolahti, Joensuun lentoasema * *  * * * * - XX 

Kaakkois-Suomi Kouvola, Kaipiainen * * * * * * * R XXXX 

Kaakkois-Suomi 
Luumäki, Pajari / Metsonportti, Kan-
nuskosken risteys / Ryssänmäki / 
Someronmäki / Somerharju 

* * * * * * * * R XXXX 

Etelä-Savo Kerimäki, Kerimäen rautatieasema * * * * * R X 

Uusimaa Raasepori, Klinkbacka * * * * * R X 
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Uusimaa Raasepori, Åminnefors * * * * * * rajattu XX 

Uusimaa Raasepori, Stålbacka * * * * R X 

Uusimaa Raasepori, Malmkulla radanvarsi ja 
harju * * * * * * * R XXX 

Uusimaa Raasepori, Sannäsin tasoristeys * * * * * R X 

Uusimaa Raasepori, Ingvalsbyn tasoristeys * * * * * R X 

Uusimaa Raasepori, Trädbollstad * * * * * * R XXXX 

Uusimaa Raasepori, Fredriksstad * * * * * R X 

Uusimaa Vihti, Nummelan lentokenttä * * * * * * * * * R XX 

Uusimaa Vihti, Nummela/Myllylampi * * * * * * * R XXX 
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9. Palosirkan elinympäristöjen hoitotoimenpiteiden 
käytännön toteutus 
Palosirkan elinympäristöjen hoidon suunnittelu lähtee tavoitteiden määrittelystä ja hoitotarpeen arvioin-
nista. Lisäksi on huomioitava toimenpiteiden toteutettavuus.  

9.1. Hoidon tavoitteiden määrittely 
Palosirkan elinympäristöjen hoidon perusteeksi on määriteltävä kuinka kiireellisiä kohteen hoitotoimen-
piteet ovat ja ovatko esiintymisalueen koko ja laatu riittäviä populaation säilymiseksi pitkällä tähtäimel-
lä. Tavoitteiden määrittelyä varten on tässä suunnitelmassa esitetty kohdekohtaiset suojelu- ja hoi-
tosuositukset, sekä kappaleessa 8.8 alueellisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden priorisointi. 

Suosituksissa ja priorisoinnissa on pyritty ottamaan huomioon myös hoitotoimenpiteiden toteutet-
tavuus. Monet palosirkan esiintymistä sijaitsevat paikoissa, joissa hoitotoimenpiteiden toteuttaminen on 
rakennetun ympäristön, maanomistuksen tai muiden syiden takia rajoitettua. Silloin on mahdollista pyr-
kiä laajentamaan olemassa olevaa esiintymää helpommin hoidettavalle alueelle, esimerkiksi rautatien 
välittömästä läheisyydestä kauemmaksi radasta. 

Toimenpiteet kannattaa keskittää kohteisiin, joilla on suuri merkitys lajin säilymisen kannalta, jois-
sa toimet ovat kiireellisiä, ja joissa on odotettavissa merkittäviä tuloksia populaation säilymisen kannal-
ta. Koska useat palosirkkapopulaatiot ovat taantuneet pieniksi vain muutamien kymmenien yksilöiden 
kokoisiksi, tulee tavoitteena useimmilla kohteilla olla yksilömäärien selvä kasvu. Elinvoimaisen popu-
laation kokona voi pitää yli sataa havaittua palosirkkakoirasta.  

Palosirkan on havaittu taantuneen ja jopa hävinneen joistakin kohteista vaikka elinympäristön muu-
tokset ovat olleet vähäisiä. Lajin häviämisen lienee niissä tapauksissa useimmiten aiheuttanut elinympä-
ristön laadun heikkeneminen. On erityisen tärkeää, että alueelta löytyy riittävästi laadukkaita lisäänty-
miseen soveltuvia elinympäristölaikkuja. Palosirkka pystyy lisääntymään vain laikuissa, joissa 
olosuhteet ovat täsmälleen sopivat lämpöolosuhteiden, ravinnon ja muiden tekijöiden suhteen. Jo maan 
pinnan peittävä jäkäläkerros ja matalat varvut näyttävät vaikuttavan lajin lisääntymiseen, joko estämällä 
naaraita munimasta tai toukkia selviämästä aikuisiksi sirkoiksi asti. 

Palosirkkakoiraita seuraamalla ei voida tarkasti selvittää lisääntymisen kannalta olennaisimpia 
maastonkohtia, vaan se tapahtuu havainnoimalla naarasyksilöitä ja toukkia. Naaraita etsitään loppu-
kesällä ja syksyllä samaan aikaan kun koiraan ovat liikkeellä. Toukkia löytää parhaiten alkukesästä hei-
näkuun alkuun. Naaraiden tai toukkien löytyminen varmistaa, että lähistöllä on lajin lisääntymiselle 
sovelias laikku. Tarkan sijainnin ja laajuuden voi yrittää tunnistaa löytöpaikan ympäristöstä. Lisäänty-
miselle soveliaan laikun sijaintia ja kokoa voidaan arvioida seuraavien tekijöiden perusteella: 

1. Laikun maaperä on hiekkapohjaista; jos maaperä on kallioista tai louhikkoista, niin 
kallion ja louhikon väleissä on hiekkaa tai soraa, johon naaras voi munia. 

2. Laikun pintakasvillisuus on vähäistä ja siinä on ainakin pieniä täysin kasvittomia laik-
kuja. 

3. Laikku on aurinkoinen kesällä lähes koko päivän. Tasamaalla se sijaitsee joko avoi-
mella kentällä, tai etelän suuntaan avautuvassa metsänreunassa. Jos laikku on rintees-
sä, rinteen suunta on etelään tai lounaaseen. 

4. Kuivana kesänä laikun kasvillisuus voi olla kuivettunutta, mutta silloinkin reuna-
alueilla on ravinnoksi kelpaavaa vihreää kasvillisuutta. 

5. Kosteana kesänä kasvillisuus on vehreää, mutta silloinkin matalakasvuista ja harvaa. 
6. Jos esiintymä sijaitsee harjualueella, sijaitsevat lajin lisääntymisen kannalta olennaiset 

laikut todennäköisesti rinteen tai supan alaosassa. 
7. Pohjaveden merkitys palosirkan lisääntymismenestykseen on osittain selvittämättä, 

mutta näyttää todennäköiseltä, että pohjaveden läheisyys maan pinnasta parantaa lai-
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kun laatua, vaikuttaen joko munien talvehtimiseen tai saatavilla olevan ravinnon laa-
tuun kuivina kesinä. 

8. Palosirkan lisääntymiselle soveltuvan laikun pinta-ala voi olla pienimmillään ainoas-
taan muutamia neliömetrejä, parhaimmillaankin ne ovat vain muutamien aarien kokoi-
sia. 

Jos toukkia tai naaraita ei ole löydetty, on päätelmät tehtävä koiraiden liikkumisen ja edellä mainittujen 
tunnusmerkkien perusteella. Lisääntymislaikkuja tulee elinvoimaisessa palosirkkapopulaatiossa olla 
useita kymmeniä, ja yksittäisten laikkujen pinta-alojen vähintään kymmeniä neliömetrejä. Sen lisäksi on 
pyrittävä siihen, että esiintymän lisääntymislaikut eivät ole toisistaan liian eristäytyneitä, jotta koiraiden 
lisäksi myös toukat ja naaraat voivat siirtyä laikkujen välillä. Käytännössä se tarkoittaa enintään kym-
menien metrien välimatkaa. 

9.2. Hoitotoimenpiteiden yksityiskohtainen suunnittelu ja aikataulutus 
Hoitotoimenpiteet suunnitellaan siten, että hoidon tavoitteet toteutuvat. Koko esiintymän alueella suori-
tettavia hoitotoimenpiteitä ovat: 

1. puuston hakkuut 
2. pienpuuston ja pensaikon raivaus 
3. niitto 
4. kulotus 
5. vieraslajien, erityisesti lupiinin torjunta 

Palosirkan lisääntymislaikkujen kunnostamiseksi tai niiden luomiseksi edellisten lisäksi: 
6. pohjakasvillisuuden mekaaninen poisto laikuittain 
7. raivaustähteiden polttaminen kasoissa 
8. maanpinnan mekaaninen muokkaus. 

Suoraan palosirkan kantaan vaikuttavana toimenpiteenä: 
9. palosirkan siirtoistutus. 

Hoitotoimenpiteillä pyritään kunnostamaan palosirkan esiintymisalue siten, että se pystyy ylläpitämään 
elinvoimaisen populaation. Toisaalta on pyrittävä minimoimaan haitalliset vaikutukset ja varmistettava, 
etteivät hoitotoimenpiteet aiheuta riskiä populaatiolle. Haitallisten vaikutusten minimoimiseksi kohteen 
hoitotoimenpiteitä on useimmiten jaksotettava usean vuoden ajalle. Aikataulun laatimisessa on huomioi-
tava seuraavat asiat: 

1. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat alueelle, jossa palosirkka ei varmuudella esiinny 
(esim. täysin metsäinen alue) on mahdollista suorittaa kerralla. Silti voi olla järkevää 
ajoittaa toimenpiteet tehtäviksi muutaman vuoden välein, jotta lajille on jatkuvasti tar-
jolla kunnostettua elinympäristöä. 

2. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat palosirkan esiintymisalueelle, on jaksotettava usean 
vuoden ajalle tai osa alueesta on jätettävä kokonaan hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.  

· Jos on mahdollista tunnistaa ne laikut, joilla laji lisääntyy (toukka- ja naarasha-
vaintoja, sopii lisääntymislaikun ominaisuuksiin), eikä kyseessä ole hyvin elin-
voimainen populaatio, tulee ne jättää kokonaan hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. 
Näissä tapauksissa hoitotoimenpiteet tulee ensimmäisinä vuosina keskittää ole-
massa olevien laikkujen ympäristöön, 5–50 metrin etäisyydelle. 

· Jos ei ole mahdollista tunnistaa lisääntymislaikkuja, on hoitotoimenpiteitä tehtävä 
usean vuoden aikana siten, että suurin osa esiintymäalueesta pysyy koskematto-
mana lajin kaksivuotisen kehityksen yli. 
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9.3. Hoitotoimenpiteet kohteella 
Seuraavassa esitellään toimenpidekohtaisia ohjeita palosirkan esiintymien hoitotoimiksi. Ohjeet on laa-
dittu lähinnä Säkylänharjulla, Ylöjärven Pinsiössä, Nokian Siurossa ja Turun Kakskerrassa suoritettujen 
hoitotoimien ja niistä saatujen kokemusten perusteella.  

9.3.1. Puuston hakkuut 
Tavoite: 

· Puuston hakkuilla on tarkoitus luoda maastoon palosirkalle sopivaa avointa ympäris-
töä. Parhaimmillaan sopiviin maastonkohtiin tehtyjen hakkuiden tuloksena voi syntyä 
heti lajille sopivaa paahteista ja matalakasvuista lisääntymisaluetta. Yleensä hakkuu-
alue kuitenkin vaatii lisätoimenpiteitä, kuten kulotusta tai maaston muokkausta, jotta 
se soveltuu lajin lisääntymiselle. Hakkuuala voi toimia myös merkittävänä kulkuyh-
teytenä esiintymän osien välillä. 

Toteutus: 
· Hakkuissa on huomioitava aukon riittävä koko, jotta aurinko pääsee kesällä paista-

maan suureen osaan hakkuualasta ilman varjostusta. Toisaalta hakkuualan ei pidä olla 
niin avonainen, että tuulen viilentävä vaikutus vähentää paahteisuutta. Mahdollisuuk-
sien mukaan hakkuut kannattaa tehdä ”taskuina” tai ”hammastuksena” siten että kape-
at metsäkaistaleet suojaavat hakkuualoja tuulelta. 

· Sopiva hakkuuaukon koko on vähintään 30 metriä x 30 metriä, jos se sijaitsee etelään 
tai lounaaseen suuntautuvassa rinteessä. Tasamaalla aukon tulisi olla vähintään 50 m x 
100 m kokoinen siten, että aukon pidempi sivu on etelään tai lounaaseen. Yli hehtaarin 
aukoissa tulee aina olla edes jonkinlaista tuulensuojaa (puustoa tai pensaikkoa, maas-
toharjanne, kallio, kivenlohkareita, tms.).  

· Joissakin tapauksissa on tarpeen avata hakkuilla siirtymäreittejä palosirkkaesiintymän 
osa-alueiden välillä. Tyypillisesti alueen kautta kulkevien teiden tai polkujen varrelle 
tehdyt avoimet linjat toimivat siirtymäreitteinä paahdelaikkujen välillä. 

· Tukkipuut kuljetetaan pois. Oksat ja risut kerätään pois tai kasataan kasoihin. Jos hak-
kuualue on tarkoitus kokonaan tai osittain kulottaa, hakkuutähteiden käsittely ja kulo-
tusalueelle jätettävä puusto suunnitellaan kulotusta silmällä pitäen. Mikäli alueen ku-
lottaminen ei ole mahdollista, hakkuutähteiden pienialainen polttaminenkin paikan 
päällä kasoissa muodostaa avoimia kasvittomia laikkuja. 

· Palosirkan esiintymisen kannalta hakkuun ajankohdalla ei ole väliä. Jos hakkuualue 
aiotaan ainakin osittain kulottaa, kannattaa hakkuut ajoittaa kulotuksen kannalta tar-
koituksenmukaisesti. Jos hakkuutähteitä aiotaan polttaa hakkuun yhteydessä, on hak-
kuut kannattavaa ajoittaa siten, että tähteet voi polttaa joko hakkuiden yhteydessä, tai 
vasta kun hakkuutähteet ovat kuivuneet kasoissa.  
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Puuston hakkuun jälkiä Ylöjärven Pinsiön palosirkkasupassa. (Valokuva: Tero Piirainen) 

9.3.2. Pienpuuston ja pensaikon raivaus 
Tavoite: 

· Pienpuuston ja pensaikon raivauksella varmistetaan, että aurinko pääsee paistamaan 
kenttäkerrokseen asti, ja että maanpinnan kasvillisuus kehittyy paahdeympäristölle 
ominaiseen suuntaan. 

Toteutus: 
· Vesuri ja raivaussaha ovat parhaita välineitä pienpuuston ja pensaikon raivauksiin. 

Lapiolla voi nostaa pieniä lehtipuita ja pensaita maasta juurineen hiekkaisesta maasta. 
Yksittäisten suurempien puiden kaadossa käytetään moottorisahaa. 

· Isommat lehtipuut, erityisesti haavat, on hyvä kaulata ennen kaatoa, jotta vältetään 
voimakasta vesomista. Kaulaus on helpointa tehdä keväällä, jolloin kuori irtoaa hel-
poimmin. Haavat kaadetaan parin vuoden päästä kaulauksesta, kun puut ovat täysin 
kuivettuneet. Kaulausta voi kokeilla myös pajuille, koivuille ja pihlajille. 

· Kaadetut rungot, oksat ja risut kerätään pois tai kasataan kasoihin. Mahdollisuuksien 
mukaan raivaustähteet poltetaan paikan päällä.  Palosirkan esiintymän kannalta raiva-
uksien ajankohdalla ei ole väliä. 
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Pienpuuston raivausta Nokian Siurossa. (Valokuva: Tero Piirainen) 

9.3.3. Niitto 
Tavoite: 

· Niitto on hyödyllistä rehevöityneiden niittyjen köyhdyttämisessä. Hoidon tavoitteena 
on aikaansaada matalakasvuisia ketoja, jotka soveltuvat palosirkalle korkeakasvuista 
niittyä paremmin. 

Toteutus: 
· Heinä ja muut matalat kasvit niitetään viikatteella, niittoterällä varustetulla raivaussa-

halla tai niittokoneella. Niittojätteet kuljetetaan palosirkan esiintymisalueen ulkopuo-
lelle, tai kasataan sellaisiin maastonkohtiin, joissa niistä ei ole haittaa. Jotta rehevöity-
neitä niittyjä saadaan ravinteiltaan köyhdytettyä, tulee niitto toistaa usean vuoden ajan. 
Niitto voidaan myös toistaa kaksi kertaa kesässä, kerran alkukesällä ja toisen kerran 
loppukesällä. Kuivilla matalakasvuisilla kedoilla niitosta ei ole juurikaan hyötyä pa-
losirkalle, mutta myös näitä voidaan niittää muutaman vuoden välein rehevöitymisen 
ehkäisemiseksi. 

9.3.4. Kulotus 
Tavoite: 

· Kulotus on ehdottomasti tehokkain menetelmä luoda runsaasti palosirkalle soveltuvaa 
elinympäristöä. Kulottamalla harju- tai kangasmaastossa on mahdollista luoda lisään-
tymiselle otolliset olosuhteet, jossa pienilmasto, avoin maaperä sekä kasvillisuus ovat 
lajin esiintymisedellytysten mukaiset. 
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Toteutus: 
· Kulotuksen pinta-aloihin pätevät samat säännöt kuin hakkuiden kohdalla. Kulotukset 

onkin usein hyödyllistä yhdistää hakkuisiin, sillä silloin toimenpiteet tulevat taloudel-
lisesti kannattavammiksi sekä helpommiksi toteuttaa. 

· Pohjavesialueilla kulotus on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei vaarannu. 
Riskit on mahdollista minimoida tekemällä kulotukset usean vuoden aikana, sijoitta-
malla kulotukset riittävän kauaksi vedenottopaikoista, ajoittamalla kulotukset niin että 
huuhtoutuminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja poistamalla runkopuut ennen kulo-
tusta, jolloin poltettava puumäärä jää vähäiseksi. Hyvin suunniteltujen kulotusten suo-
rittaminen pohjavesialueilla voi olla mahdollista, mutta niiden asianmukaisuus tulee 
varmistaa alueelliselta ELY- keskukselta.  

· Kulotus toteutetaan kesäkaudella, jolloin palosirkka on joko toukka- tai aikuisvaihees-
sa. Kulotukset suunnitellaan siten, että kerralla kulotettava alue kattaa vain osan esiin-
tymästä, jotta kulotuksesta koituva haitta ei aiheuta riskiä populaatiolle. Palosirkan 
esiintymisalueella kulotukset tulee jakaa useammalle vuodelle, jolloin voidaan varmis-
taa, että alueella on jatkuvasti tarjolla hyvälaatuista elinympäristöä palosirkalle ja 
muille paahdelajeille.  

 
Säkylänharjulla on avattu harjurinteen metsään noin 100x50 metrin kokoisia avoimia laikkuja, joita reunustavat 
metsät on poltettu. (Valokuva: Tero Piirainen) 

9.3.5. Lupiinin torjunta 
Tavoite: 

· Vieraslaji lupiini on levinnyt monelle palosirkan esiintymäpaikalle. Lupiini ja pa-
losirkka suosivat samoja ihmisen muokkaamia elinympäristöjä: ratavarsia, teiden var-
sia, ampumaratoja ja soranottoalueita. Lupiini leviää sopivilla paikoilla voimakkaasti 
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syrjäyttäen muita lajeja. Lupiinin torjunnan tavoitteena on poistaa laji palosirkan esiin-
tymisalueilta ja siten edesauttaa kohteiden säilymistä avoimina. 

 

Toteutus: 
· Pienialaisissa lupiiniesiintymissä kasvin mekaaninen poistaminen lapiolla kaivamalla 

on hyödyllistä. Niittämällä lupiinia ei saa luonnonympäristöistä hävitettyä, mutta nii-
tosta voi silti olla hyötyä, sillä se hidastaa kasvin siementämistä ja leviämistä. 

· Laaja-alaisten esiintymien tapauksessa lupiinin hävittäminen onnistuu parhaiten gly-
fosaatilla. Torjunta-ainekäsittely hävittää lupiinin lähes kokonaan muutamassa vuo-
dessa. 

· Torjunta-aineiden käyttö luonnonsuojelullisesti arvokkailla alueilla sekä pohjavesialu-
eilla tulee suunnitella huolellisesti ja toimenpiteen asianmukaisuus tulee varmistaa 
alueelliselta ELY- keskukselta.  

· Lupiinin esiintymisaluetta tulee seurata säännöllisesti ja mikäli laji palaa alueelle, uu-
sitaan torjunta tarvittaessa.  

9.3.6. Pohjakasvillisuuden mekaaninen poisto laikuittain  
Tavoite: 

· Pohjakasvillisuuden mekaanisella poistolla voidaan tiheän pohjakasvillisuuden peit-
tämästä maastosta luoda palosirkan lisääntymiselle sopivaa elinympäristöä. Tavoittee-
na on poistaa kasvillisuutta siten, että muodostuu useiden neliömetrien kokoisia laik-
kuja, joissa kasvillisuus on erittäin vähäistä ja matalaa, sekä maaperän sora tai hiekka 
on ainakin osittain paljastunut. 

· Käsiteltävät pinta-alat ovat tällä menetelmällä kohtalaisen pieniä. Koneellisia mene-
telmiä pinta-kasvillisuuden poistossa ei palosirkan esiintymillä ole vielä kokeiltu.  

Toteutus: 
· Pohjakasvillisuuden mekaaninen poisto on pienillä pinta-aloilla mahdollista tehdä kä-

sin ja kevyillä työvälineillä. Tyypillisiä poistettavia kasveja ovat kanerva, sianpuoluk-
ka ja mänty, joiden kiskominen juurineen maasta onnistuu käsin, joko kiskomalla kas-
vit juurineen tai lapiolla kaivamalla. Myös tiheä jäkälämatto on lajille haitallinen. 
Jäkälät on helpointa poistaa metallisella haravalla. 

· Raivausjäte kuljetetaan palosirkan elinalueen ulkopuolelle, tai kasataan sellaisiin 
maastonkohtiin, joissa se ei haittaa palosirkan esiintymistä. Jos kasvillisuus on kuivaa, 
kasviaines voidaan polttaa kasoissa paikan päällä. 

9.3.7. Raivaustähteiden polttaminen kasoissa 
Tavoite: 

· Polttamalla hakkuu- ja raivaustähteet kasoissa luodaan helposti pienialaisia kasvitto-
mia laikkuja. 

Toteutus: 
· Hakkuu- ja raivaustähteiden polton voi suorittaa raivausten yhteydessä, jolloin oksat ja 

risut vain kasataan kasoihin ja poltetaan.  
· Kuiva polttokelpoinen puuaine palaa parhaiten. Tällöin myös maanpinta kulottuu 

hiekka- tai sorapintaan asti. 
· Jos mahdollista, poltettavat kasat kannattaa tehdä rinnepaikkoihin, jotta polttamisen 

jälkeen ravinteita huuhtoutuu sateen mukana pois poltetulta laikulta. 
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Hakkuu- ja raivaustähteiden poltosta harjun rinteeseen syntynyt pienikokoinen avoin laikku. (Valokuva: Tero Piirai-
nen) 

9.3.8. Maanpinnan mekaaninen muokkaus 
Tavoite: 

· Maanpinnan mekaaninen muokkaus on kulotuksen ja pohjakasvillisuuden poiston 
ohella kolmas menetelmä, jolla voidaan tiheän pohjakasvillisuuden peittämästä maas-
tosta luoda palosirkan lisääntymiselle sopivaa elinympäristöä. Tavoitteena on avata 
maanpintaa siten, että muodostuu useiden neliömetrien kokoisia laikkuja, joissa maa-
perän sora tai hiekka on paljastuneena. 

Toteutus: 
· Laikutusta on tehty erilaisilla traktoreilla tai kaivureilla, joihin on mahdollista liittää 

kauha tai muu maan pinnan muokkaukseen sopiva laite. Laitteen sopivuus riippuu pal-
jon maaperästä. Hiekkaisessa maastossa työ sujuu nopeammin työntökauhalla, kivi-
sessä maastossa kaivurilla. Hyvin kivisessä maastossa pintakasvillisuuden poistami-
nen koneellisesti on osoittautunut tehottomaksi menetelmäksi. Muokkauksen ei 
tarvitse ulottua maaperään kuin muutaman sentin syvyydelle, jotta pintakasvillisuus 
kuoriutuu pois ja maaperän hiekka tai sora paljastuu.  

· Laikut avataan maanpintaa muokkaamalla olemassa olevien lisääntymislaikkujen lä-
heisyyteen, niitä kuitenkin väistäen. Laikkujen pinta-alat voivat vaihdella tavoit-
teista ja menetelmästä riippuen muutamista neliömetreistä useisiin aareihin. 

· Maanpinnan muokkauksen ajankohdalla ei ole väliä lopputuloksen eikä pa-
losirkkapopulaation kannalta. 
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9.3.9. Keinotekoinen palosirkan lisääntymislaikku 
Tavoite: 

· Turun Kakskerrassa kokeiltiin kesällä 2013 keinotekoisen lisääntymislaikun rakenta-
mista rinteeseen, jossa maaperä ei ollut hiekkaa eikä soraa. Tavoitteena oli luoda 
hiekkapohjainen alue, johon palosirkkanaaras voisi munia. 

Toteutus: 
· Multavan pintamaan päälle laskettiin suodatinkangas, jonka päälle ajettiin noin 10 cm 

paksuinen karkea hiekkakerros. Paikalla seurataan sekä kasvillisuuden kehitystä että 
palosirkan esiintymistä. Menetelmä on kokeellinen, ja on vielä hyvin epävarmaa tule-
vatko palosirkkanaaraat kelpuuttamaan täysin keinotekoisen munimisalustan ja selviy-
tyvätkö munat keinotekoisella alustalla kaksivuotisen munavaiheen ylitse. 

 

 
Palosirkalle tehty kokeellinen keinotekoinen muninta-alusta. Multaiseen maahan on laskettu suodatinkangas ja sen 
päälle noin 10 cm kerros karkeaa hiekkaa ja soraa. Suodatinkangas on ehkä tarpeeton, mutta estää hiekan sekoit-
tumisen multaan. (Valokuva: Tero Piirainen) 

9.3.10. Palosirkan siirtoistutus 
Tavoite: 

· Siirtoistutuksen tavoitteena on palauttaa palosirkka paikalle, jossa laji on aiemmin 
esiintynyt, tai luoda uusi palosirkkapopulaatio aivan uuteen elinympäristöön.  Siirtois-
tutukset on aina tehtävä yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen kanssa. Siirtoistutuk-
sessa on tärkeää toimia huolellisesti, dokumentoida siirto hyvin ja seurata siirron on-
nistumista useiden vuosien ajan. 

Toteutus: 
· Palosirkan siirtoistutuksia on tehty Ruotsissa runsaasti, mutta Suomessa siirtoistutus 

Säkylästä Ruokolahdelle vuonna 2000 on toistaiseksi ainoa. Ruokolahden siirtoistutus 
lopulta epäonnistui, mutta siirto on huolellisesti dokumentoitu ja kohteen seurantaa 
jatketaan edelleen. 

· Siirrot on tehtävä mahdollisimman lähellä sijaitsevasta elinvoimaisesta populaatiosta, 
jossa yksilömäärä on vähintään 100 havaittua yksilöä. Ennen siirtoistutusta palosirkan 
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elinympäristö uudessa kohteessa on huolellisesti kunnostettava, jotta elinympäristön 
määrä ja laatu ovat riittävät. 

· Siirtoistutus voidaan periaatteessa suorittaa kolmella eri tavalla: 
1. aikuisten pariutuneiden naaraiden ja koiraiden siirto 
2. toukkien siirto  
3. palosirkkanaaraiden kasvatuksessa munimien munasäkkien siirto. 

 

 
Ruotsissa palosirkan siirtoistutusta varten kasvatettuja palosirkan toukkia. (Valokuva: Bo Johansson) 

 
· Kaikissa vaihtoehdoissa tulee ottaa huomioon pienten palosirkkatoukkien suuri kuol-

leisuus. Aikuisten pariutuneiden naaraiden ja koiraiden siirto on helpoin ja suositelta-
vin tapa. Sopiva siirrettävien yksilöiden määrä on vähintään 5 naarasta ja 10 koirasta. 
Toukkia siirrettäessä on siirrettävän määrän oltava vähintään 30 toukkaa, jotta varmis-
tetaan riittävä naaraiden määrä. Sukupuolta ei voida luotettavasti määrittää toukkavai-
heessa. 

· Aikuisten palosirkkojen tai toukkien siirrossa yksilöt kerätään hyönteishaaveilla ter-
raarioihin. Terraariot suojataan auringolta, ja sinne laitetaan ravintokasvien osia, kuten 
heinää ja voikukkaa. Siirron olisi hyvä tapahtua kahden päivän sisällä. Yksilöt laske-
taan siirtokohteeseen alueen parhaimmaksi arvioituun paikkaan. Koska palosirkalla on 
kaksivuotinen kehitys, tulee siirtoistutus toistaa samalle kohteelle kahtena peräkkäise-
nä vuotena, jotta siirtoalueella muodostuu joka vuosi lisääntyvä kanta. 

9.4. Hoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta  
Elinympäristön hoitotoimenpiteiden jälkeen on oleellista järjestää kohteen seuranta. Osa vaikutuksista 
on lyhytaikaisia, joten seurantaa suositellaan jatkettavaksi vähintään 6–8 vuoden ajan, jotta toimenpitei-
den vaikutus saadaan varmistettua. Seurannassa lasketaan yksilömäärät vuosittain. Havaittujen koirai-
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den lukumäärien kehitys kertoo suunnan, onko populaatio vahvistumassa, heikkenemässä vai vakaa 
vuodesta toiseen. Yksilömäärien arvioinnissa on huomioitava lajin kaksivuotinen kehitys. 

Palosirkkaesiintymän laajuus arvioidaan havainnoimalla koiraiden säännöllinen levinneisyysalue. 
Yksittäisiä yksilöitä harhautuu joskus kauaksikin alkuperäisestä esiintymästä, mutta niiden perusteella ei 
voi tehdä päätelmiä esiintymisalueen rajauksesta.  

Naaraita ja toukkia havainnoimalla voidaan seurata muutoksia lajin lisääntymisalueissa. Sääolojen 
vaihteluiden seurauksena palosirkan lisääntymisen onnistuminen eri paikoilla vaihtelee vuosittain. Kui-
vina kesinä toukilla saattaa olla ongelmia löytää hyvälaatuista ravintoa. Sateisina ja kylminä kesinä pa-
losirkat menestyvät vain aivan lämpimimmissä maastonkohdissa.  Siksi toukkia ja naaraita kannattaa 
vuosittain etsiä myös uusilta alueilta aiemmin havaittujen lisääntymisalueiden lähistöltä. Toukkien ja 
naaraiden löytyminen hoidetuilta alueilta on merkki hoitotoimien onnistumisesta. 

Hoitotoimien seurannassa kirjataan muistiin myös muutokset kasvillisuudessa, jotta tuleviin hoito-
tarpeisiin voidaan varautua. 

Hoitotoimenpiteiden seurannassa kerätään seuraavat tiedot palosirkkaesiintymästä ainakin soveltu-
vin osin: 

1. havaintopäivät, havainnointiajan pituus ja havaitut yksilömäärät (koiraat, naaraat ja 
toukat eriteltynä) 

2. havaittujen koiraiden määrä lentokauden huippupäivinä heinäkuun lopussa tai elo-
kuussa 

3. havaittujen naaraiden ja toukkien määrä, ja niiden havaintopaikkojen tarkat sijainnit 
4. esiintymän rajaus koiraiden säännöllisen esiintymisalueen perusteella 
5. havaitut yksittäiset harhautuneet koirasyksilöt 
6. kasvillisuuden muutokset hoidetuilla ja hoitamattomilla aloilla 
7. arvioidut hoitotarpeet ja niiden kiireellisyys eri aloilla. 
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10. Tutkimus ja seuranta 
Tieto palosirkan levinneisyydestä Suomessa on täydentynyt suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä. 
Uusia esiintymiä on edelleen mahdollista löytää lajille soveltuvilta hiekkamailta. Tunnettujen populaati-
oiden lähialueita on syytä kartoittaa jatkossa sekä tarkentaa tietoa epävarmojen ja satunnaiskohteiden 
nykytilasta.  

Lajin esiintyminen teiden ja junaratojen piennaralueilla muodostaa potentiaalin laajalle elinympä-
ristöverkostolle, jota tulisi tutkia tarkemmin. Esimerkiksi Salpausselkien alueella kulkevan rautatien 
piennaralueille sijoittuvat sekä Hämeen ELY- keskuksen että Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen toimi-
alueen palosirkkaesiintymät. Matkaa esiintymien väliin jää noin 50 km. Uudenmaan ELY-keskuksen 
toimialueelle sijoittuvista palosirkkaesiintymistä miltei kaikki sijaitsevat rautateiden varressa tai välit-
tömässä läheisyydessä. Myös Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Liperin palosirkkaesiintymät sijoittuvat 
Joensuun radan pientareille. Pirkanmaan alueen elinvoimaisin esiintymä sijaitsee Porin radan varressa ja 
Etelä-Savon ainoa palosirkkaesiintymä on löydetty Kerimäen Silvolan asemapihalta. Varsinais-Suomen 
osalta erityisesti Turku–Uusikaupunki-linjan ratavarteen on arvioitu jäävän palosirkalle soveltuvia aluei-
ta (Faunatica 2006, 2007). Näiden tunnettujen palosirkkaesiintymien läheisyyteen ja väliin jääviä rata- 
ja tienpiennaralueita tulisi tutkia jatkossa tarkemmin. 

Piennaralueiden lisäksi palosirkkaa tavataan useista muista ihmistoiminnan muokkaamista elinym-
päristöistä. Tällaisia ovat ampumaradat, pienlentokentät ja varuskunta-alueet. Tarkistamattomia havain-
toja lajista on tehty Uudeltamaalta Hyvinkään Sveitsin ja Varsinais-Suomesta Teijon laskettelurinteistä 
(Mannerkoski Ilpo, Ikonen Iiro suullinen tiedonanto).  

Myös kokonaan uusien elinympäristöjen muodostamista nykyisten esiintymisalueiden läheisyyteen 
tulisi kokeilla. Palosirkan tiedetään asuttavan usein pienialaisia, eristyneitä elinympäristösaarekkeita ja 
lajin leviämiskyvyn tiedetään olevan heikko. Palosirkkaesiintymien hoitotöiden yhteydessä on kuitenkin 
havaittu, että laji pystyy levittäytymään kunnostetuille uusille alueille, ainakin mikäli nämä sijaitsevat 
palosirkan asuttamien alueiden yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Esimerkiksi Pirkanmaalla 
Nokian Siuron radanvarsiesiintymää on laajennettu talkoovoimin useana peräkkäisenä vuotena ja lajin 
on havaittu levittäytyneen raivatuille aloille hyvin tehokkaasti. 

Seurantaa tulee jatkaa lajin tunnetuilla esiintymäpaikoilla. Erityisesti eri hoitotyömuotojen tuloksia 
tulisi seurata. Esimerkiksi Säkylänharjulla toteutetut laajamittaiset kulotus- ja maanmuokkaustoimenpi-
teet mahdollistavat monipuolisen hoitotyöseurannan. Uudellamaalla Raaseporissa toteutetut palosirkka-
esiintymien kemialliset kasvintorjuntatoimenpiteet tulee myös ottaa seurantaan. Eri hoitomuotojen käy-
töstä saadut kokemukset mahdollistavat kustannustehokkaat palosirkkaesiintymien hoitomuodot. 
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11. Yhteenveto 
Palosirkka on viime vuosikymmenien aikana taantunut voimakkaasti. Esiintymien havaitut yksilömäärät 
ovat olleet pääsääntöisesti laskussa, ja joiltakin kohteilta laji on saattanut viime vuosina hävitä. Palosir-
kan taantumisen syy on lajin vaatimien paahteisten elinympäristöjen häviäminen harjujen etelärinteiltä 
ja hiekkakankailta. Alkuperäisten elinympäristöjen umpeenkasvun seurauksena viimeiset palosirkkapo-
pulaatiot löytyvät lähinnä ihmistoiminnan avoimina pitämiltä alueilta: ampumaradoilta, lentokentiltä ja 
rautateiden varsilta.  

Tähän suojelusuunnitelmaan on koottu saatavilla oleva tieto lajin biologiasta ja nykyesiintymistä. 
Vielä tarkistettavat kohteet on lueteltu maakuntien esiintymäluetteloissa. Lisäksi on edelleen mahdollis-
ta löytää uusia esiintymiä lajille soveltuvista ympäristöistä. Tällä hetkellä on kuitenkin ensisijaisesti 
syytä keskittyä tiedossa olevien kohteiden hoitoon. 

Palosirkkaesiintymien hoitotoimenpiteillä on saatu hyviä tuloksia. Erityisesti Säkylänharjulla suori-
tetut toimenpiteet kulotuksineen ovat osoittautuneet menestyksellisiksi, ja ne ovat palauttaneet umpeen 
kasvavaa harjumaastoa palosirkalle mieluisaksi elinympäristöksi. Vastaavanlaisia suunniteltuja elinym-
päristöjen hoitotoimia tulisi toteuttaa mahdollisimman monella lajin nykyesiintymällä.  

Tämän suunnitelman mukaisilla hoitotoimilla on tarkoitus parantaa mahdollisimman monen pa-
losirkkaesiintymän nykytilaa. Lajin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi suunnitelmaan on koottu 
toimenpiteitä palosirkan esiintymisalueiden hoitamiseksi. Yksittäisten kohteiden suojelu- ja hoitotarpei-
den kuvailun lisäksi suunnitelmaan on laadittu valtakunnallinen kohteiden priorisointi, jotta palosirkan 
elinympäristöjen hoitoon tarkoitetut resurssit voidaan kohdistaa lajin kannalta mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisesti. Myös muiden kohteiden säilyttäminen lajin suojelun edistämiseksi on tärkeää.  
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LIITE 
Palosirkkoja 20 vuotta tarkkaillut Erkki Kallio kertoo Säkylänharjusta ja palosirkoista 
Suoritin varusmiespalveluni Porin Prikaatissa ja Kadettikoulun jälkeen palasin Huovinrinteelle vuonna 
1974. Aktiivisena urheilijana harjulla lenkkeillessäni havahduin usein jaloista lentoon lähteneistä sir-
koista, jotka pitivät kovaa pärrytystä ja levittelivät tulipunaisia siipiään. Silloin en vielä kiinnittänyt 
niihin sen suurempaa huomiota. 1980-luvulla kävin joskus Säkylänharjulla opastamassa luontovaloku-
vaajia harjusinisiiven esiintymisalueelle. 

Mistä sirkat ja harjusinisiivet olivat juuri Säkylänharjulle päätyneet? 

Säkylänharjun erikoisuuden taustalla oli harjulla keväällä 1947 raivonnut laaja metsäpalo, joka sai al-
kunsa kahden vankikarkurin alettua valmistaa variksenmunia ruoakseen. Nuotiosta karannut tuli poltti 
tuhat hehtaaria metsää. Paahteiset rinteet tulivat näkyviin ja harvinaiset eläimet ja kasvit saivat siten 
edulliset olosuhteet lisääntyä ja levittäytyä.  

Porin Prikaati oli siirtynyt Turusta Säkylän Huovinrinteelle vuonna 1963. Palanut alue oli tuolloin vielä 
hyvin avointa. Jo silloin muutamat prikaatin henkilökunnasta tiedostivat harjun erikoisuuden. Sinne 
perustettiin kapea luonnonsuojelualue, missä esiintyi kasveista kangasraunikkia, harjumasmaloa ja vuo-
rimunkkia ja hyönteisistä muun muassa palosirkkoja ja harjusinisiipiä. Harjusinisiivistä ensimmäiset 
kirjatut tiedot Säkylänharjulta olivat jo vuodelta 1945. 

Vuonna 1993 olin mukana tekemässä Porin Prikaatin ja WWF:n yhteistä suojelusuunnitelmaa silloin jo 
harvinaistuneen harjusinisiiven suojelemiseksi. Suunnitelmaa alettiin välittömästi toteuttaa. Paahderin-
teeseen tehtiin 15 aukkoa, joihin alkoi levitä kangasajuruohoa, harjusinisiiven toukan ainoata ravinto-
kasvia. Harjusinisiivet ottivat pian aukot omikseen. Myös palosirkat pitivät kovasti harjurinteen lämpi-
mistä tuulettomista aukoista.  

Ensimmäisten suojelutoimien myötä aloitettiin myös palosirkkojen systemaattinen seuranta. Nyt kaksi-
kymmentä vuotta jatkuneessa seurannassa en ole havainnut ”tulisirkkojen” määrissä kovin suuria vaih-
teluita, vaikka muutamia huonojakin vuosia on ollut.  

Nykyään pääosa palosirkkojen esiintymäalueesta on suljettua taisteluampuma-aluetta, jonne pääsy vaatii 
aina erityisluvan. Monet ovat ne luontovalokuvaajat ja luontoharrastajat, jotka ovat minulle soittaneet ja 
pyytäneet lupaa päästä mukaani Säkylänharjun harvinaisuuksia katsomaan. Erilaisin järjestelyin se on 
yleensä onnistunut.  

Palosirkassa on jotain alkukantaista ja eksoottista. Kun lämpimän päivän iltana auringon jo laskettua 
koiras palosirkka lentää pärryyttäen tulipunaiset siivet hehkuen, on hetki unohtumaton.  

Palosirkkalaskentojen aikana kokee harjulla kaikenlaista. Aika hätkähdyttävää oli löytää maalle uusi 
kasvi. Ammunnat olivat sytyttäneet voimakkaan muutaman aarin kulon. Jonkin ajan kuluttua palosta 
löysin paikalta kissankäpälää muistuttavia kellertäviä kasveja. Ottamieni kuvien perusteella, jotka olin 
lähettänyt Kasvitieteelliseen museoon, kasvi osoittautui valkojäkkäräksi. Kolme vuotta niitä esiintyi ja 
sitten ne hävisivät. Siemenpankki odottaa maassa uutta otollista hetkeä aktivoitua. 

Palosirkoilla ei ole hätää Säkylänharjulla, niistä pidetään siellä hyvää huolta. 
 

Erkki Kallio.  

Everstiluutnantti, luonto-opas
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