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1. JOHDANTO
Touko-syyskuussa 2013 tehtiin rakennus- ja maankäyttölain mukainen luonto- ja maisemaselvitys
Savitaipaleen keskustan yleiskaavaa varten. Työssä inventoitiin suunnittelualueen
luonnonsuojelulain 29§ mukaiset suojellut luontotyypit, metsälain 10§ mukaiset erityisen tärkeät
elinympäristöt, vesilain 15a§ ja 17a§ tarkoittamat pienvedet sekä muut arvokkaat kohteet.
Suunnittelualueen eläin- ja kasvilajiston inventoinnissa arvioitiin uhanalaisten lajien
(Luonnonsuojelulaki 46§) ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien (LSL 47§) sekä luontodirektiivin
liitteen IV(a) lajien esiintymisalueiksi sopivia kohteita.
Lajistoa koskeva selvitystyö keskittyi kasvistoon ja linnustoon. Linnusto- ja kasvistoselvitysten
yhteydessä selvitettiin myös mahdollista liito-oravan (Pteromys volans) esiintymistä
suunnittelualueella. Erillistä nisäkäskartoitusta alueella ei kuitenkaan tehty. Muut mahdolliset
luontoarvot, joilla voisi olla merkitystä alueen maankäyttöä suunniteltaessa, käytiin läpi
kasvistoselvityksen yhteydessä. Suunnittelualueen maaperä- ja vesiolosuhteita arvioitiin kunkin
alueen ekologiaa ja käytettävyyttä silmällä pitäen.
Inventoinnissa suunnittelualue jaettiin vallitsevan maankäytön ja ekologisten erityispiirteiden
kannalta osa-alueisiin alueen maankäytön suunnittelun helpottamiseksi (osa-alue numerointi
sisällysluettelon numeroinnin mukainen, osa-aluejako näkyy liitteen kartoissa). Osa-alueiden
inventointitulosten perusteella esitetään raportissa osa-alueittain suosituksia huomioonotettavista
seikoista.

2. TUTKIMUSMENETELMÄT
Inventointi keskittyi kasveihin ja lintuihin, muuta lajistoa (lähinnä nisäkkäät ja nisäkkäistä
erityisesti liito-orava, päiväperhoset ja sudenkorennot) seurattiin kasvillisuuskartoituksen
yhteydessä. Kasvilajisto tutkittiin kartoittamalla alue systemaattisesti osa-alueittain kesäheinäkuun aikana rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien toteamiseksi. Varsinainen inventointikausi
oli heinäkuu. Kartoituksen yhteydessä tutkittiin alueelta myös mahdolliset rauhoitettavat tai
suojelua vaativat biotoopit (mm. pienvedet) sekä mahdolliset uhanalaisille lajeille soveltuvat
elinympäristöt, merkittävät maisemakokonaisuudet sekä mahdolliset muut arvokkaat luontotekijät
sekä arvioitiin alueen maaperä- ja vesiolosuhteita ekologiselta kannalta. Inventoinnissa on
hyödynnetty aiempien inventointien yhteydessä tehtyjä havaintoja suunnittelualueelta,
suunnittelualueesta tehtyjä muita selvityksiä (UHEKS) sekä harrastajien tekemiä havaintoja
suunnittelualueella (Tiira, Hatikka).
Lintukartoitus suoritettiin neljänä eri kertana touko-kesäkuun aikana siten, että kaksi
kartoituskertaa oli touko-kesäkuun vaihteessa (toukokuun neljäs viikko ja kesäkuun toinen viikko)
ja kaksi kesä-heinäkuun vaihteessa (kesäkuun kolmas ja heinäkuun ensimmäinen viikko).
Kartoitus suoritettiin käymällä suunnittelualue systemaattisesti läpi osa-alueittain eri vuorokauden
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aikoina lajien erilaiset vuorokausiaktiivisuudet huomioiden. Lintukartoituksen tuloksia
täydennettiin kasvikartoituksen yhteydessä, jolloin oli mahdollista seurata mm. lajien pesimistä
suunnittelualueella.
Liito-oravan mahdollista esiintymistä suunnittelualueella seurattiin aktiivisesti tarkastamalla
kaikki todetut kolopuut, kookkaat ja iäkkäät koivut, haavat ja tervalepät sekä tarkastamalla kaikki
lajille sopivat elinympäristöt, jolloin seurattiin mahdollisia merkkejä lajin oleskelusta alueella.
Luonnonoloista johtuen kasveista seurattiin erityisesti mahdollista kangasvuokon (Pulsatilla
vernalis) esiintymistä suunnittelualueella.
Maaperä- ja valuma-aluehavainnot tehtiin kasvillisuuskartoituksen yhteydessä vertaamalla tehtyjä
maastohavaintoja karttojen ja muiden lähteiden tietoihin. Maastohavaintojen yhteydessä
kiinnitettiin huomiota paitsi aiemman maankäytön vaikutuksiin myös mahdollisiin tulevan
maankäytön riskeihin. Havainnot ja arviot kirjattiin systemaattisesti ylös havainnointipaikalla.
Maastotöiden yhteydessä on kerätty suunnittelualueesta myös laaja kuva-aineisto, jota on käytetty
hyväksi inventoinnin tulosten kokoamisessa sekä raportin laadinnassa.
Inventoinnin tulokset ja niiden perusteella tehdyt suositukset on esitetty raportissa osa-alueittain.
Osa-alueet on rajattu ekologisesti ja maankäytön suunnittelun kannalta mielekkäisiin
kokonaisuuksiin, jotka on merkitty kartoille (LIITTEET). Kartalle rajattujen osa-alueiden
numerointi vastaa raportin otsikoiden numerointia. Osa-alueiden kuvauksien yhteydessä on myös
annettu osa-aluekohtaiset suositukset alueen maankäyttöä ajatellen.

3. YLEISKUVAUS
Suunnittelualue Savitaipaleen keskustaajaman ympärillä sijaitsee Selkäkankaan deltan ja sen
proksimaalipuolella olevien harjumuodostumien alueella. Lähes koko suunnittelualue on
glasifluviaalisen sedimentin tai harjuaineksen peitossa. Avokallioita oli todettavissa lähinnä vain
Kuolimon rannoilla ja Kuolimon saarissa.
Maisemallisesti ja ekologisesti laajoja kokonaisuuksia muodostivat Selkäkankaan delta ja deltan
distaalirinne, toiseksi Selkäkankaan deltan proksimaalisivu lukuisine suppineen ja
harjusorakumpuineen sekä sedimenttipohjaisine altaineen ja kolmanneksi Kuolimon kalliosaaret.
Neljännen maisemallisien kokonaisuuden muodostavat luoteis-kaakko -suuntaiset harjut, jotka
ovat osa laajaa harjukokonaisuutta, johon kuuluu mm. Säkniemi. Luonnonmaisemien puolesta
suunnittelualue on monipuolinen ja mielenkiintoinen. Ekologiselta kannalta katsoen vallitsevina
ovat hiekkamaat kuivine ja tuoreine kankaineen. Ravinteikkaammat maat on otettu aikanaan
viljelymaaksi ja nykyisin ne ovat täysin rakennettuja. Keskustaajamasta vain pieni osa
(Myllylammen ja Virkkilän taajamat sekä Petynkankaan ja Särkänmäen teollisuusalueet) on
rakennettu valtatie 13 eteläpuolelle, muutoin keskustaajama on kasvanut pohjoiseen ja koilliseen.
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Maisemallisesti merkittäviä kokonaisuuksia keskustaajaman kannalta ovat Pappilanlahden saaret,
Paimensaari ja Hakamäen alue. Myös suurimmat supat kuten Ukonkuoppa, Mustalampi ja
Petynlampi ovat maisemallisesti merkittäviä kiintopisteitä keskustaajamassa.
Taajama-alueen ulkopuolella maisemallisesti merkittävä kokonaisuuden muodostaa Piklampi
ympäristöineen. Suunnittelualueen lajistosta merkittävimpiä ovat useat laajat
kangasvuokkoesiintymät ja kaksi lähes luonnontilaista lehtoa, joilla voi olla merkitystä
maankäytön suunnittelun kannalta.

4. OSA-ALUEET
Suunnittelualue on käsitelty osa-alueittain. Osa-alueet on pyritty rajaamaan ekologisesti ja
maankäytön suunnittelun kannalta mielekkäisiin kokonaisuuksiin. Osa-alueet on merkitty
karttoihin (LIITTEET) otsikoiden mukaisella numeroinnilla. Osa-alueet on rajattu kartoille silloin,
jos esim. järvialue on koostunut ekologisesti tai maisemallisesti erilaisista osista. Vesialueet on
kartoitettu rantaviivasta n. 250m leveältä vyöhykkeeltä. Soita, peltoja ja metsäalueita vesien
välialueilla on inventoitu arvioidun tarpeen mukaan, vaikka ne eivät ole olleet varsinaisen
inventoinnin kohteena.

1. Ukonsaari, Kotasaari ja Kalliosaari (LIITTEET, Kartta 2.)
Ukonsaaren, Kotasaaren ja Kalliosaaren alue Kuolimolla on ruhjelaaksojen väliin jäänyt
kalliolaakio, jonka kohoumista muodostavat em. saaret. Saarien väliin jää matala Avainsalmi,
jossa veden syvyys on muutamia metrejä. Saaret ovat loivaprofiilisia sekä saarten avokalliot ja
rantojen kallojyrkänteet matalia (Kuva 1.). Saarten välisessä Avainsalmessa on runsaasti kareja,
luotoja ja veden pinnan tasoon ulottuvia siirtolohkareita (Kuva 2.). Samaan saarien ja luotojen
ryhmään Avainsalmen ulkopuolella kuuluvat myös Kalliosaaren itärannalla oleva pienalainen
kallioluoto sekä Ukonsaaren ja Kalliosaaren välisessä salmessa on metsäpeitteinen kalliosaari ja
hieman erillään saariryhmän kaakkoispuolella on kalliosaari sekä vedenpinnan tasossa oleva
kivikkoluoto. Osa-alueen kaikki pienet saaret ja luodot jäävät pinta-alaltaan alle kahden hehtaarin
(Kuva 2.). Ukonsaaren, Kotasaaren ja Kalliosaaren välissä, Avainsalmen alueella, rantaviiva
laskee loivahkosti, mutta saariryhmän ulkoreunoilla rannat todettiin monin paikoin äkkijyrkiksi ja
vesi syveni nopeasti heti rannasta alkaen.
Saarten maannos on ohut, muodostuen kallioalueilla lähinnä turpeesta ja alavilla alueilla
harjusorasta. Ukonsaaren itäosat ja Kalliosaaren länsiosat ovat alavuutensa vuoksi osin soisia
(saraturvetta). Puusto alueella on mäntyvaltaista MT-kangasta (kallioalueet VT- tai CT männikköä ja avoimet rantakalliot ClT -männiköitä). Alueen puusto on nuorta tai keski-ikäistä,
vain kallioalueilla ja kesämökkien ympärillä on todettavissa iäkkäämpää metsää. Puusto on
pääasiassa mäntyä. Alavilla alueilla sekapuuna on kuusta ja rantavyöhykkeen puusto on
lehtipuuvaltaista (hies- ja rauduskoivu, haapa sekä tervaleppä) (esim. Kuva 1.). Saarten
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kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi ja rantojen kasvilajisto
tavanomaiseksi reittivesien lajistoksi, jossa oli todettavissa itäsuomalaisille järville tyypillisiä
lajeja (mm. myrtti ja siniheinä). Vesikasvilajisto todettiin tyypilliseksi oligotrofisten reittivesien
lajistoksi. Uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja osa-alueella ei todettu.

Kuva 1. Kotasaaren kallioinen länsiranta
Avainsalmesta kuvattuna.

Kuva 2. Avainsalmen länsiosan suurin luoto
pohjoisesta kuvattuna. Taustalla Ukonsaari.

Saariryhmän linnusto todettiin monipuoliseksi kangasmetsien ja oligotrofisten vesien lajistoksi.
Alueen pienillä luodoilla ja kalliosaarilla ja vedestä nousevilla siirtolohkareilla todettiin pesivänä
mm. kalatiira, kalalokki ja harmaalokki sekä kaksi kuikkaparia. Alueella todettiin myös
selkälokkipari. Laji on uhanalainen (VU -laji). Selkälokkipari on ilmeisesti pesinyt
suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevalla Papinkivellä, jossa pari todettiin säännöllisesti. Toisen
kuikkaparin reviiri todettiin saariryhmän pohjoisosassa ja toinen saariryhmän eteläosassa. Metsien
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa,
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Ukonsaaren, Kotasaaren ja Kalliosaaren kalliorannat on suurimmaksi osaksi rakennettu.
Rakentamattomista alueista maisemallisesti merkittävä kohde osa-alueella on Kalliosaaren kapea
keskiosa (LIITTEET, Kartta 2). Kannasmainen Kalliosaaren kohta on myös liian kapea
rantarakentamiseen. Osa-alueen pienet saaret ja luodot todettiin alle 2ha:n suuruisiksi, jonka
vuoksi ne eivät sovellu rantarakentamiseen.
Suositus. Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi
erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pienialaisuutensa (alle 2ha) vuoksi
Ukonsaaren, Kotasaaren ja Kalliosaaren ympäristössä olevat pienet saaret tulisi jättää
nykytilaansa. Kotasaaren keskiosa tulisi jättää nykytilaansa kapeutensa vuoksi sekä
maisemallisesti merkittävänä. Ukonsaaren ja Kalliosaaren välinen salmi tulisi jättää kapeutensa
vuoksi nykytilaansa (maisemalliset tekijät) ja Ukonsaaren eteläsivun kapea lahti tulisi jättää
maisemallisesti merkittävänä nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.).
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2. Leipäsaari (LIITTEET, Kartta 2.)
Leipäsaari on yksittäinen, jyrkkärantainen kalliosaari Leinvihkon lounaispuolella (LIITTEET,
Kartta 2). Leipäsaaren pohjois- ja etelärannat ovat loivempia ja taajemmin kasvipeitteisiä. Saarella
kasvaa matalaa männikköä ja saarella todettiin kalalokin, kalatiiran sekä harmaalokin pesinnät.
Kuikan pesintää saarella ei todettu, mutta Leipäsaari ja lähiluodot soveltuvat kuikan
pesimäympäristöksi. Leipäsaaren kasvilajisto ja Leipäsaaren rantojen vesikasvilajisto todettiin
tavanomaiseksi. Vesikasvilajisto indikoi oligotrofisuutta. Saari on pienialainen (alle 2ha), jonka
vuoksi se ei sovellu rantarakentamiseen.
Suositus. Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi
erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pienialaisuutensa vuoksi (alle 2ha) Leipäsaari
tulisi jättää nykytilaansa. Saari on myös merkittävä lokkien ja tiirojen pesimäympäristö, jonka
vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa.

3. Leinvihko (LIITTEET, Kartta 2.)
Leinvihko on jyrkkärantainen kallioperän murroslaaksojen väliin jäänyt kalliosaari. Saaren
pohjoispäätä luonnehtivat korkeat kalliomäet ja kalliojyrkänne. Eteläosa on alavaa ja loivasti
kumpuilevaa harjusoran peittämää kalliota. Leinvihkon eteläpään vedet ovat selvästi matalampia
kuin muualla Leinvihkon ympärillä. Eteläpään matalat vedet jatkuvat Kiessaaren ohi aina
kirkonkylän rantaan asti. Leinvihkossa on runsaasti loma-asutusta ja erityisesti länsiranta on
taajaan rakennettu.
Leinvihkon eteläosa on VT -kangasta ja kallioisilla paikoilla lähinnä CT -kangasta, pääpuulajina
mänty. Pohjoisosan laajojen ja korkeiden kalliomäkien lakialueet todettiin mäntyä kasvaviksi
karuiksi kankaiksi (ClT) ja alarinteet kuiviksi kankaiksi (VT). Lähellä rantaviivaa oli todettavissa
jonkin verran myös kuusta ja aivan rantaviivassa ja sekapuuna hies- ja rauduskoivua, raitaa ja
hieman haapaa. Rantavyöhykkeen kenttäkerroksen lajisto todettiin tavanomaiseksi itäsuomalaisten
oligotrofisten reittivesien lajistoksi. Saaren metsäisten osien kenttäkerroksen lajisto todettiin
tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi, lakialueiden kalliomänniköiden lajisto todettiin myös
tavanomaiseksi. Kalliomäet ovat Metsälain tarkoittamia kalliomänniköitä sekä maisemallisesti
merkittäviä. Metsien ja rantavyöhykkeen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Länsirannalla
todettiin rantasipin reviiri (NT-laji) rannan rakennetulla osalla. Inventointiaikana todettiin
Leinvihkon rantavesissä ruokailevia isokoskeloita, telkkiä ja sinisorsia sekä kuikkia, mutta lajien
pesintää saarella ei todettu. Myös kalatiira saalisteli aika ajoin Leinvihkon rantavesillä.
Uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä alueella ei todettu.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Leinvihkon korkeat kalliomäet ovat maisemallisesti
merkittäviä ja mäkien lakialueilla on Metsälain tarkoittamia kalliomänniköitä, jonka vuoksi ne
tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.). Leinvihkon eteläpuolen pienet luodot ovat
maisemallisesti merkittäviä, jonka vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.).
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4. Paimensaari (LIITTEET, Kartta 2.)
Paimensaari on suunnittelualueen suurin saari. Se on osa harjujaksoa, joka päättyy Selkäkankaan
deltaan. Paimensaareen pääsee siltaa pitkin saaren eteläpäästä, josta paikallistie johtaa aina saaren
pohjoispäähän asti. Pääosa asutuksesta ja rantarakentamisesta on keskittynyt saaren länsisivulle,
joka on profiililtaan maltillisempi, sekä toisaalta saaren alavaan ja reheväkasvuiseen eteläpäähän.
Saaren itäosa on jyrkkärinteistä harjumaastoa laajoine suppineen ja saaren pohjoisosassa on
korkea ja jyrkkärinteinen harjumäki. Saaren länsi- ja pohjoisosaa on rakennettu viime vuosina ja
alueelle on vedetty uusia katuja. Itäosan suppa-alue ja pohjoisosan korkea mäkialue ovat lähinnä
metsätalous- ja ulkoilualuetta. Paimensaaren metsät ovat talousmetsiä.
4.1. Paimensaaren länsi- ja pohjoisosat ovat yhtenäistä harjualuetta. Maaperä on kivistä
harjusoraa ja rinteet laskevat varsin jyrkkinä Kuolimoon. Saaren eteläpäätä kohden profiili
mataloituu ja rinteet loivenevat (Kuva 3.). Länsi- ja pohjoisosan metsät todettiin kuiviksi
kankaiksi (VT- ja kuivimmilla paikoilla CT- kangasta). Saaren länsisivun keskiosissa on yksi
pienehkö suppa, jossa todettiin männyn lisäksi sekapuuna kuusta (MT -kangasta). Supan eteläosa
on osin soistunut. Paimensaaren länsi- ja pohjoisosan rakentamisen myötä alueella on tullut paljon
kulttuurilajistoa. Alkuperäistä kuvien kankaiden lajistoa on kuitenkin todettavissa vielä paljon
mm. katujen varsilla ja tieleikkauksissa (esim. puolukka, kangasajuruoho, sianpuolukka,
keltatalvikki, kissankäpälä ja lampaannata). Rakentamattomien alueiden mäntymetsät todettiin
puustoltaan nuoriksi tai korkeintaan keski-ikäisiksi.
Rantavyöhykkeen lajisto ja vesikasvilajisto todettiin tavanomaiseksi oligotrofisten vesien
lajistoksi. Suojaisilla rannoilla ja matalilla rannoilla lajisto (mm. järviruokoa) indikoi
rehevöitymistä, joka johtunee osittain alueen rakentamisesta (Kuva 3.). Uhanalaisille lajeille
soveltuvia elinympäristöjä ei todettu. Länsiosan supan pohjoisrinteessä todettiin sirittäjän reviiri
(NT-laji), muutoin koko Paimensaaren lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Paimensaaren
pohjoiskärki todettiin maisemallisesti merkittäväksi.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Paimensaaren pohjoiskärki tulisi maisemallisesti
merkittävänä jättää nykytilaansa.
4.2. Paimensaaren eteläosa on alavaa, hietapitoista sedimenttimaata, joka on ennen rakentamista
ollut lehtoa (AthAssT). Rakentamattomat alueet ovat iäkästä lehtimetsää (hies- ja rauduskoivu,
haapa, paikoin myös tuomi), joukossa todettiin myös kolopuita. Kulttuuribiotoopeille tyypillisiä
kasvilajeja todettiin myös metsäbiotoopeilla tulokaslajeina.
Rannat Paimensaaren eteläpäässä ovat alavia ja rantaterassi on leveä (esim. Kuvat 4. ja 6.). Saaren
ja mantereen välinen salmi on hyvin matala ja kasvaa koko alallaan mm. järvikortetta. Eteläpäässä
salmen rantavyöhykkeen vesikasvilajisto indikoi eutrofisuutta, mutta vapaa veden alueella koko
salmi todettiin nuottaruohon peittämäksi. Sillan itäpuolella salmen vedet todettiin ei-dystrofisiksi
ja vesi erittäin ruskeaksi.
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Kuva 3. Paimensaaren länsirantaa. Vasemmalla
Hiukkanen ja taustalla näkyy Kuolimonsalmi.

Kuva 4. Paimensaaren eteläpää sillan
itäpuolelta. Silta kuvassa oikealla.

Kuva 5. Kapea salmi erottaa Paimensaaren
mantereesta. Virtaus salmessa on vähäistä.
Kuvassa vasemmalla rannassa piurukasvusto.

Kuva 6. Paimensaaren ja mantereen välinen
salmi. Paimensaari oikealla. Eutrofisen salmen
pohjalla kasvoi laajalti nuoraruohoa.

Paimensaaren eteläosan kasvi- ja lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
Vähälukuisemmista lintulajeista mainittakoon viitakerttunen ja mustapääkerttu, jotka todettiin
eteläosan rehevissä pihapiireissä. Paimensaaren ja mantereen välisen sillan korvalla todettiin
piurua, joka on alueellisesti uhanalainen (RT-laji). Hakamäen ja Paimensaaren välisessä salmen
osassa todettiin puolestaan yhtenäinen nuottaruohokasvusto koko salmen alalla. Laji on
tyypillinen oligotrofisille rannoille. Salmen muu vesikasvilajisto indikoi eutrofiuutta. Alue on
liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Paimensaaren ja mantereen välinen salmi sekä
Kurkisaaren kärki todettiin maisemallisesti merkittäviksi.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Paimensaaren eteläkärjen lehtimetsä
soveltuu liito-oravan elinympäristöksi (LIITTEET, Kartta 2.), jonka vuoksi alue tulisi jättää
nykytilaansa. Eteläkärjen salmi ja Kurkisaaren kärki ovat maisemallisesti merkittäviä, jonka
vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 2.).
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4.3. Paimensaaren itäosa on jyrkkärinteistä harjumaastoa, jonka keskellä on pitkä ja kapea
suppa-alue. Itäosan harjusora on paikoin varsin kivistä. Suppaan on muodostunut isovarpuräme,
joka vetisimmiltä kohdilta vaihettuu sararämeeksi. Harjujen alarinteet todettiin tuoreiksi kankaiksi
(MT), jotka muuttuvat ylärinteillä lehtomaisiksi (ORT). Lehtomaisuus on ilmeistä myös aivan
harjujakson lakialueella, jossa oli todettavissa kevätlinnunherneen ja lehtokuusaman lisäksi myös
sinivuokkoa. Lakialueiden kenttäkerrosta hallitsivat monin paikoin heinät (mm. metsäkastikka ja
nuokkuhelmikkä). Supan eteläpäänrinne on kivinen ja kasvoi mm. tuomea (AthAssT -lehto).
Itäosan kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Lintulajisto todettiin
tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä ei
todettu. Supan eteläpäässä todettiin mahdollisia ensimmäisen maailmansodan aikaisia
juoksuhautoja, jotka saatavat kuulua muinaismuistolain tarkoittamiin rauhoitettuihin kohteisiin.

Kuva 7. Paimensaaren itäosan rehevää
soistunutta suppaa.

Kuva 8. Supan eteläpäässä rinnemetsät
todettiin lehdoksi (ORT, AThAssT).

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisille lajeille
(direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön
suunnittelussa. Paimensaaren keskiosan suppa-alue tulisi jättää nykytilaansa lajistollisesti
monipuolisena alueena sekä maisemallisesti merkittävänä alueena. Alueella todettiin myös
mahdollinen muinaismuistolain tarkoittama kohde. Alue tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET,
Kartta 2.).
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5. Koppolsaari, Raatosaari, Hiukkanen, Kiessaari ja Halkosaari luotoineen
(LIITTEET, Kartta 2.)
Saaret ovat kallioisia ja kasvavat mäntyä. Luodot ovat avoimia ja lähellä vedenpinnan tasoa (Kuva
11.). Yhteensä luodoilla ja saarilla todettiin n. 30 paria kalalokkeja, viisi paria harmaalokkeja, n.
20 paria kalatiiroja ja selkälokkipari (VU-laji). Koppolsaaren (Kuva 12.) ja Olkkolan välillä
todettiin silkkiuikun ja härkälinnun reviirit. Alueen luodot ja saaret ovat merkittäviä lokkien ja
tiirojen pesimäbiotooppeja.

Kuva 11. Kissankivi on lokkien ja vesilintujen
suosima lepopaikka.

Kuva 12. Raatosaari ja Koppolsaari ovat
lokkien ja tiirojen suosimia pesimäluotoja.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisille lajeille
(direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön
suunnittelussa. Alueen saaret ja luodot ovat merkittäviä lokkien ja tiirojen pesimäluotoja. Alueella
todettiin myös selkälokkipari. Laji on uhanalainen (VU-laji). Lisäksi saaret ja luodot ovat
Pappilanlahden perukassa maisemallisesti merkittäviä ja pienialaisia (alle 2ha). Em. syistä johtuen
osa-alueen saaret ja luodot tulisi jättää nykytilaansa.

6. Riuttanen (LIITTEET, Kartta 2.)
Riuttanen on kallioperän ruhjelinjojen mantereesta eristämä kalliosaari. Saaren luoteispäässä on
kallioinen ja jyrkkärantainen salmi korkeine rantakallioineen (Kuva 13.). Eteläpään peittää
puolestaan matala harju, joka jatkuu matalana särkkänä salmen yli mantereen puolelle
Lauhanniemeen (Kuvat 14. ja 16.). Riuttasen rannat ovat pohjoisosassa kallioisia, kivisiä ja
nopeasti syveneviä. Saaren eteläpään harjuainekseen on muodostunut leveähköt ja soraiset
rantaterassit. Saarenkeskiosan kalliolaakiot kohoavat varsin korkealle ja erottuvat hyvin järvelle,
jonka vuoksi saari on maisemallinen kiintopiste. Erityisesti luoteisrannan korkea kalliojyrkänne
(Varsaniemi, kuvassa 13.) ja pohjoisrannan laajat jäkäläpeitteiset rantakalliot (Kuva 17.) edustan
pienine luotoineen ovat maisemallisesti merkittäviä (Kuva 15.). Myös eteläpään harju, joka kulkee
salmen yli matalana hiekkasärkkänä, on maisemallisesti merkittävä (Kuvat 14. ja 16.).
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Kuva 13. Riuttasen pohjois- ja koillisosa on
kallioista ja lohkareista.

Kuva 14. Riuttasen eteläosa on soraharjua, joka
jatkuu mantereella Lauhanniemessä.

Kuva 15. Pohjoisrannan luodoilla todettiin
kuikkapari pesimäympäristössään.

Kuva 16. Riuttasen eteläkärjen ja mantereen
välinen salmi mantereen puolelta kuvattuna.

Riuttasen lounaisranta on tiiviisti rakennettu. Saaren koillisrannalla ja luoteisrannalla
rantakallioiden alustat on rakennettu. Myös pohjoisrannan pienistä luodoista suurimmalla todettiin
loma-asunto. Sen sijaan eteläpään harjuosa ja pohjoisrannan alavat osat ovat rakentamattomia
(Kuva 14. ja 18.).
Riuttasen kasvillisuus on tavanomaista kangasmetsien kasvillisuutta: alavilta osin MT-kangasta,
kalliomäillä VT- ja CT -kangasta ja aivan lakialueiltaan ClT -kangasta. Valtapuuna Riuttasella
todettiin mänty kaikilla metsätyypeillä. Ranta- ja vesikasvillisuus indikoi oligotrofista vettä.
Rantojen kivisyyden ja jyrkkyyden vuoksi vesikasvillisuus puuttui monin paikoin.
Uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja osa-alueella ei todettu. Riuttasen lintulajisto todettiin
tavanomaiseksi. Pohjoisrannan pienillä luodoilla todettiin kuikkapari pesimäympäristössään (kuva
15.). Riuttasella ei todettu uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä (direktiivin IV(a) -lajit).
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Kuva 17. Koillisrannan maisemallisesti
merkittävää rantakalliota.

Kuva 18. Riuttasen rakentamatonta
pohjoisrantaa.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Varsaniemen korkea kalliojyrkänne ja pohjoisrannan
korkea rantakallio kalliomänniköineen ja edustan luotoineen tulisi jättää nykytilaansa
maisemallisesti merkittävinä. Pohjoisrannan jäkäläkallio (ClT -männikköä) on myös Metsälain
tarkoittama suojeltava jäkäläkallio. Riuttasen eteläpään salmi kapeine harjuineen ja särkkineen on
maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi Riuttasen eteläpää tulisi jättää nykytilaansa. (LIITTEET,
Kartta 2.).

7. Pitkäniemi (LIITTEET, Kartta 3.)
Suunnittelualueen pohjoisin osa rajautuu Pitkäniemeen. Pitkäniemi on jyrkkärinteinen kallioniemi,
jonka lounaissivu on muodostunut suurista, kalliosta irronneista lohkareista. Rannat syvenevät
nopeasti ja ovat niukkakasvustoisia (Kuvat 19. ja 20.). Ranta ja vesikasvillisuus indikoivat
oligotrofista vettä. Niemen keskiosan mäki on hakattu ja kasvaa nuorta, koivuvaltaista taimikkoa
(MT-kangasta). Niemen metsät ovat lajistoltaan tavanomaista mäntyvaltaista sekametsää. Niemen
linnusto todettiin tavanomaiseksi nuorten sekametsien linnustoksi. Osa-alueella satunnaisesti
esiintyneet ranta- ja vesilintulajit todettiin tavanomaisiksi (sinisorsa, telkkä ja västäräkki).
Pitkäniemen eteläpuolen lahdelma on lähes täyteen rakennettu, vain lahdelman eteläosissa on vielä
vapaata rantaa. Lahdelman kapea rantaterassi on hietaa ja rannassa on suuria kiviä. Lahdelman
vesikasvisto indikoi oligotrofista vettä. Lahdelman takana olevat rinnemetsät on hakattu
kolmisenkymmentä vuotta sitten kasvaen pääasiassa nuorta, harventamatonta koivikkoa (Kuva
21.). Rinteen yläosissa oli paikoin todettavissa hakkaamatonta, keski-ikäistä kuusivaltaista metsää
(MT-kangasta). Alueelta ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja. Lintulajisto todettiin
tavanomaiseksi nuorten sekametsien lajistoksi (mm. lehtokerttu, pajulintu, punakylkirastas,
talitiainen ja peippo).
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Kuva 19. Pitkäniemen lohkareista länsisivua.

Kuva 20. Pitkäniemen kiviset rannat ovat
niukkakasvisia.

Kuva 21. Pitkäniemen rinnemetsää.

Kuva 22. Koirniemeen johtava tie. Metsät
Koirniemessä ovat nuoria, osin taimikoita.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pitkäniemen kärki ja lounaissivu (Kartta xx. Kuva x.) on
muodostunut suurista lohkareista ja on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi alue tulisi jättää
nykytilaansa.

8. Koirniemi (LIITTEET, Kartta 3.)
Koirniemi on sedimenttiaineksen peittämä laaja kalliolaakio. Rinteissä oli paikka paikoin
todettavissa myös moreenikerroksia (alarinteet ja kalliopainaumat). Niemen pohjoisosassa on
muutamia pienialaisia kallioalueita ja niemen eteläosassa on jyrkkärinteinen, rantaan avautuva
notkelma. Koirniemen rannat on pääosin rakennettu, vain niemen lounaisrantaa on vapaana.
Koirniemen laki on avohakattu ja Kuolimolle päin laskevat rinnealueet ovat pääosin nuorta,
harventamatonta sekametsää tai koivuvaltaista taimikkoa. Hakkuuaukea jatkuu pitkälle itään
(Kuvat 22. ja 23.). Kenttäkerroksen perusteella alueen metsät ovat pääsääntöisesti tuoretta
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kangasta (MT), muutamissa rinnepaikoissa oli todettavissa lehtomaisuutta (OMaT). Paikoin oli
kalliopainanteissa todettavissa kookasta kuusimetsää (MT tai MaT). Alue on intensiivisen
metsätalouden aluetta. Tiestö ja ojitukset ovat lisänneet tulokaslajien osuutta kasvillisuudessa.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta kaiken kaikkiaan tavanomaiseksi.
Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä uhanalaisille lajeille
soveltuvia elinympäristöjä.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

9. Koirniemen itäpuoli (LIITTEET, Kartta 3.)
Männikköniemeen johtavan tien itäpuolella maasto on profiililtaan maltillista kalliolaakioiden ja
niiden välisten notkelmien muovaamaa aluetta. Kalliomäkien maannos on ohutta
glasifluviaalisesta aineksesta muodostunutta sedimenttiä. Notkelmien aines on savipitoisempaa ja
kivisempää, paikoin hiesu- ja savipitoista moreenia. Osa-alueen keskiosissa on muutamia
kalliopainanteisiin muodostuneita soita, jotka on osittain ojitettu. Ojitusten vaikutus soiden
vesitalouteen on jäänyt melko vähäiseksi, jonka vuoksi soiden keskiosat ovat yhä saraa kasvavia
nevoja ja laiteet sararämettä tai korpea.
Kalliolaakioiden metsät ovat mäntyvaltaisia tuoreita (MT) ja kuivia kankaita (VT), alarinteet
tuoreita kankaita ja paikoin lehtomaisia (OMaT). Lehtomaisten kankaiden ja notkelmien tuoreiden
kankaiden valtapuuksi todettiin kuusi, kallioalueiden tuoreiden ja kuivien kankaiden valtapuuksi
mänty. Eräitä notkelmia lukuun ottamatta koko alue on hakattu viime vuosikymmeninä aukeaksi,
jonka vuoksi puusto muodostui lähinnä mänty- ja koivutaimikoista (Kuva x. ). Osa-alueen kasvija lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella eikä alueella todettu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

Kuva 23. Koirniemen alueen metsät on laajalti
avohakattu. Kuva Koirniemestä itään.

Kuva 24. Eteläosan harvapuustoinen sararäme
Itkukallion itäpuolella (LIITTEET, Kartta 3.).
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osa-alueen länsireunassa, paikallistien vieressä on
pienialainen kalliopainannesuo (saraneva), joka on lähes luonnontilainen. Suo tulisi jättää nykytilaansa
lajistollisesti monipuolisena ja Metsälain tarkoittamana niukkapuustoisena luontotyyppinä. (Kartta xx.)

10.Itkukallio ja Haikkavuori (LIITTEET, Kartta 3.)
Itkukallio ja Haikkavuori ovat jyrkkäprofiilisia ja korkeita kalliomäkiä, joiden länsisivuilla on
laajat ja korkeat kalliojyrkänteet. Itkukallio laskee pystysuorana Riuttasen vastaiseen salmeen
Kuolimossa (Kuva 25.) ja Haikkavuori Kuolimon Nurmipaununlahden rantaan (Kuva 26.).
Haikkavuoren on jyrkkärinteinen myös vuoren metsäiseltä itäsivulta. Männikköniemeen johtava
tie kiertää Haikkavuoren jyrkkää itärinnettä pitkin nousten lopulta Haikkavuoren ja itkukallion
päälle. Sekä Itkukallion että Haikkavuoren juurelle on rakennettu loma-asuntoja.

Kuva 25. Itkukallion eteläpäätä. Kallioilla
todettiin mm. kalliokohokki ja haurasloikko.

Kuva 26. Haikkavuori laskee jyrkästi
Nurmipaununlahden pohjoisrantaan.

Kuva 27. Karvakiviyrttiä Haikkavuoren
etelärinteessä.

Kuva 28. Itkukallion pohjoispuolen haavikko
hakkuualueen laidalla. (LIITTEET, Kartta 3).
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Mäkien lakialueet todettiin mäntyvaltaisiksi tuoreiksi kangasmetsiksi (MT), rinteissä ja
notkelmissa valtapuuksi vaihtuu kuusi (MT- ja paikoin MaT- tai OMaT -kuusikkoa).
Kallioalueista suurin osa todettiin MT-männiköiksi, ainoastaan kalliojyrkänteiden reunoilla
todettiin hieman ClT -männikköä. Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi, vain
kalliojyrkänteillä oli todettavissa vaativampaa lajistoa, kuten kalliokieloa, isomaksaruohoa,
kivikkoalvejuurta ja karvakiviyrttiä (Kuva 27.). Itkukalliolla todettiin mm. karvakiviyrttiä,
kalliokohokkia ja haurasloikkoa. Rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja ei todettu. Myös osaalueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi.
Suuri osa-alueen metsistä on hakattu aukoksi. Itkukallion ja Haikkavuoren jyrkät länsi- ja
etelärinne on jätetty hakkuiden ulkopuolelle. Itkukallion pohjoispuolella todettiin kookkaita
haapoja kasvava lehtomainen notkelma (OMaT), joka on jätetty hakkaamatta (Kuva 28.).
Haavoissa todettiin pesäkoloja ja alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi (LIITTEET, Kartta 3.).
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osa-alueen kalliojyrkänteet (Itkukallio
ja Haikkavuori) ovat maisemallisesti merkittäviä (LIITTEET, Kartta 3.), jonka vuoksi alueet tulisi jättää
nykytilaansa. Itkukallion pohjoissivun notkelma tulisi jättää nykytilaansa liito-oravalle soveliaana
elinympäristönä.

11. Kolkka (LIITTEET, Kartta 3.)
Kolkan tila on Partakoskelle johtavan tien varrella. Tilan pihapiiri on lehtomaisella kumpareella ja
tilan jo metsittyneet pellot ovat Kaihlajoen kahden puolen (Kuva 29.). Kaihlajoki on peltojen
kohdalta ruopattu eikä ole luonnontilainen (Kuva 30.). Purossa on Kolkan tilan kohdalla koski,
jossa on ilmeisesti ennen toiminut pieni mylly (Kuva 31.). Kaihlajoen pohjoispuolen rinne on
alaosiltaan OMaT-kuusikkoa, ylärinteeltään mäntyvaltaista tuoretta kangasta (MT). Kolkan tilan
lähiympäristö on avohakattu ja entiset pellot kasvavat nuorta koivua ja leppää, muutoin osa-alueen
metsä on kookasta kuusivaltaista metsää.
Kolkan tilan lounaispuolella Kaihlajoen alajuoksulla on ollut majavan pato, jonka vuoksi
laakeassa purouomassa on runsaasti paljasta mutamaata ja keloutunutta lehtipuuta (Kuva 32.).
Tulvaluhdan pohjoisreunalla todettiin lehtopalsamia. Laji ei ole uhanalainen Järvi-Suomessa.
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Kuva 29. Kaihlajoen yläjuoksun entisiä peltoja
Kaihlajoen varressa.

Kuva 30. Kaihlajoki meanderoi Kolkan tilan
entisten peltojen läpi. Uomaa on oiottu.

Kuva 31. Kolkan tilan kohdalla Kaihlajoessa on Kuva 32. Majavan patoallas on tappanut
pieni koski. Kuva kosken niskasta.
puronvarren puuston Kaihlajoen alajuoksulla.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Kaihlajoen varsille tulisi jättää 5-10m suojavyöhyke
ravinne- ja humusvalumien vähentämiseksi.

12. Kaihlajoen alajuoksu (LIITTEET, Kartta 3.)
Kaihlajoki virtaa kallioperän murroslaaksossa. Kolkan länsipuolella Kaihlajoki on kasannut
kiviseen murroslaaksoon runsaasti sedimenttiainesta (hietaa ja hiesua) (Kuva 33.). Alue on alavaa
ja tulvaherkkää. Kaihlajoki meanderoi tällä alueella varsin voimakkaasti ja alueella on todettavissa
useita tulvauomia. Joen keräämän sedimenttiaineksen päälle on muodostunut paksuhko orgaanisen
aineksen kerros (mutaturvetta ja multaa).
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Kuva 33. Kaihlajoen alajuoksu meanderoi
hienojakoisella sedimenttipatjalla.

Kuva 34. Kaihlajoen jokilaakson lehtoa
tulvauomien kohdalta.

Kuva 35. Kaihlajoen laaksossa todettiin
runsaasti laho- ja kolopuuta.

Kuva 36. Jokivarret todettiin pääosin AthAssT lehdoksi. Lajisto todettiin tavanomaiseksi.

Laakson puusto koostui hies- ja rauduskoivuista, haavoista, terva- ja harmaalepästä sekä raidoista,
joiden joukossa sekapuuna hieman mäntyä ja kuusta sekä tuomea (Kuva 34.). Joukossa oli
todettavissa runsaasti lahopuuta ja lahoavaa maapuuta sekä kookkaita kolopuita (Kuva 35.).
Kasvillisuus murroslaakson pohjalla indikoi märkyyttä ja ravinteisuutta (mm. hiirenporras,
mesiangervo, korpikaisla, niittykellukka, vehka), (AthAssT, paikoin OFiT) (Kuva 36.).
Ylärinteiden lajisto indikoi runsasravinteista tuoretta lehtoa (HeOT) (esim. mustakonnanmarja,
käenkaali, näsiä, sudenmarja, lehtokuusama, sinivuokko). Ylävirran puolella vielä Kolkan luona
olevan kumpareen länsirinteessä lajisto indikoi lehtoa (OMaT) (mm. näsiä, sinivuokko, käenkaali,
mustakonnanmarja, sudenmarja). Jokilaakson pohjois- ja eteläsivun ylärinteillä puusto vaihtuu
vähitellen kuusivaltaiseksi (OMT) ja edelleen mäntyvaltaiseksi sekametsäksi (MT). Ylärinteillä on
suoritettu myös avohakkuita. Alarinteiden hakkuut todettiin vähäisiksi. Osa-alueen kasvilajisto
todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja ei todettu.
Alueella (LIITTEET, Kartta 3) todettiin palokärjen syömäjälkiä, palokärjen ja käpytikan
pesäkoloja sekä lahopuissa mahdollisia valkoselkätikan syömäjälkiä. Inventoinnissa alueen
lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Uhanalaisia lajeja ei todettu. Alue on
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liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Kaihlajoen alajuoksun jokivarsilehto on
metsänsuojelukohde.
Suositus. Kaihlajoen alajuoksun jokilaakso tulisi jättää nykytilaansa lajistollisesti monipuolisena
jokivarsilehtona ja metsänä, jossa oli todettavissa runsaasti lahopuuta ja kolopuita. Alue sopii
myös liito-oravan ja valkoselkätikan elinympäristöksi (LIITTEET, Kartta 3.).

13. Nurmipaununlahti (LIITTEET, Kartta 3.)
Nurmipaununlahti on hietapitoista sedimenttimaata. Lahden rannat ovat loivat ja hietaiset ja lahti
rajautuu lännessä hiekkaiseen särkkään, joka jää korkean veden aikaan vedenpinnan alle. Lahden
rannat on rakennettu ja vain rinteen yläosissa, lahden länsisivulla on todettavissa hieman
alkuperäisbiotooppia: mäntykangasta (MT). Tavanomaisen kangasmetsien laiston lisäksi
mäntykankaalle on levinnyt puutarhakarkulaisena mm. valkopiippoa. Puusto on
päättöhakkuuvaiheen kookasta männikköä. Lahden itäranta on alavaa ja lehtomaista, mutta alue on
rakennettua ja kulttuurivaikutus metsäbiotoopeissa on merkittävä. Kookkaan lehtipuuston ja
kolopuiden vuoksi alue on liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Itärannan metsästä on yhteys
Kaihlajoen alajuoksun lehtoon.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja, muita
luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön
suunnittelussa. Lahden itärannan lehtipuuvaltaiset metsät todettiin liito-oravalle soveliaaksi
elinympäristöksi, jonka vuoksi lahden itärannan metsät tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 3.).

14. Kolkan länsipuoli (LIITTEET, Kartta 3.)
Kolkan länsipuoli on kalliokumpareiden ja niiden välisten notkelmien muovaama, loivaprofiilista
aluetta. Osa-alueen länsiosan laakea mäkialue rajautuu koivua kasvavaan entiseen peltoon, joka on
osa Karhurinteen kaava-aluetta. Mäkialue on pääosin hakattua MT-kangasta. Kaihlajoen suuntaan
laskevien rinteiden kenttäkerros indikoi lisääntynyttä ravinteisuutta (OMT) ja paikoin notkelmissa
on kuusivaltaista OMaT -metsää. Rinteissä ja niiden reunoilla on todettavissa kookkaampaa
puustoa, muutoin alue on avohakattu tai päättöhakkuuvaiheen kangasmetsää. Avohakkuualueilla
todettiin runsaasti koivuntaimia.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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15. Kolkan itäpuoli (LIITTEET, Kartta 3.)
Kolkan itäpuolinen osa-alue, Partakosken tien toisella puolen, on loivasti kumpuilevaa, Maaperä
on notkelmissa hietapitoista moreenia, kumpareilla lähinnä hietaa. Alueen notkelmat ja laakeat
kumpareikot ovat kuusivaltaista OMaT- tai ORT-lehtoa, itäosan korkeampi mäkialue
mäntyvaltaista MT-kangasta. Metsät ovat intensiivisen metsätalouden piirissä eikä luonnontilaisia
metsämaita todettu. Osa-alueen itä- ja kaakkoisosa on avohakattu (Kuva 40.).
Osa-alueella kallionotkelmaan muodostunut luode-kaakko -suuntainen korpi (Kuva 37.), joka on
ojitettu ja vedet on johdettu Kaihlajokeen. Korvessa todettiin mm. käenkukkaa (Kuva 39.) ja
korven reunojen kumpareilla mustakonnamarjaa (Kuva 38.) sekä lehtokuusamaa. Korpinotkelman
kaakkoisosa on jäänyt keskelle hakkuuaukeaa (Kuva 40.). Koko osa-alueen kasvilajisto todettiin
monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja ei todettu.
Kulttuuribiotooppien (pihapiirit) vaikutuksen vuoksi alueen linnusto todettiin monipuoliseksi,
mutta kuitenkin tavanomaiseksi (mm. keltasirkku, kirjosieppo, harmaasieppo, peippo, mustarastas,
laulurastas, punakylkirastas, räkättirastas, käpytikka, pajulintu, lehtokerttu ja punarinta).
Korpinotkelman kaakkoispäässä todettiin taivaanvuohen reviiri. Laji on Järvi-Suomen alueella
todettu elinvoimaiseksi (LC-laji). Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvi- tai lintulajeja tai uhanalaisille
lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai sellaisia
luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

Kuva 37. Lähempänä Partakoskentietä todettiin
ojitettua korpea ja OMaT-kuusikkoa.

Kuva 38. Korven reunamilla todettiin mm.
mustakonnanmarjaa.
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Kuva 39. Ojitetussa korvessa kasvoi runsaasti
käenkukkaa

Kuva 40. Suojuonteen itäpään hakkuuaukean
korpijuotteella todettiin taivaanvuohen reviiri.

16. Kiviorko (LIITTEET, Kartta 3.)
Kiviorkon osa-alue on profiililtaan vaihtelevaa kalliomäkien ja niiden välisten loivien notkelmien
muodostamaa aluetta. Maaston profiili laskee lännen kallioiselta mäkialueelta itään päätyen
idässä, aivan suunnittelualueen rajalla, paksuihin turve- ja sedimenttimaihin. Osa alavimmista
maista aivan suunnittelualueen rajalla on aikanaan raivattu pelloiksi, mutta ovat nykyisin
hylättyinä puskettuneet (Kuva 41.). Puskettuneilla pelloilla todettiin hirviä ja paljon hirvien
makuu- ja syömäjälkiä. Myös osa-alueen pohjoispään laajahko hietamaa -notkelma on ollut
aiemmin viljelykäytössä, mutta nykyisin jo lähes kokonaan metsittynyt (OMT -kuusikkoa) (Kuva
42.).
Osa-alueen pohjoisosan kallioalueet ovat pääosin kuusivaltaista MT-kangasta, korkeammilla
lakialueilla valtapuuksi todettiin mänty. Kalliomäkien alarinteet ovat paksumman moreenin tai
hietasedimentin peitossa, ja ne todettiin pääosin kuusivaltaiseksi OMaT -lehdoksi tai OMT kankaaksi (Kuva 43.). Kuusikkoja on harvennettu ja paikoin kuusikot ovat varsin nuoria
ensiharvennusvaiheen taimikoita. Osa-alueen länsi-, keski- ja eteläosat on pieniä metsäkaistaleita
lukuun ottamatta avohakattu lähes Partakosken tien reunaan asti (Kuva 44.). Luonnontilaisia
metsiä alueelta ei todettu.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei todettu liitooravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.
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Kuva 41. Kiviorkon alueen itäreunan
puskettunut pelto on hirvien suosimaa aluetta.

Kuva 42. Pohjoisosannotkelmaan (OMT)
raivattu pelto on metsittynyt ajan kuluessa.

Kuva 43. Hakkaamattomat metsät todettiin
kuusivaltaisiksi (OMT, paikoin OMaT).

Kuva 44. Suurin osa Kiviorkon alueesta on
avohakattu.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

17. Marttila (LIITTEET, Kartta 3.)
Marttilan osa-alue on laajahko kalliolaakio, jonka ympärille on kasautunut glasifluviaalista
sedimenttiä (hiesua, hietaa ja paikoin savea). Sedimenttiaineksen vuoksi maaperä on varsin
ravinteikasta. Erityisesti kalliolaakion itäpuolen notkelma on reheväkasvuista lehtoa (osin AegT ja
osin AthAssT, kumpareilla ORT), jossa oli todettavissa suurikokoisia kolopuita (haapaa, hies- ja
rauduskoivua, harmaaleppää ja raitaa) sekä varsin paljon lahopuuta (Kuvat 45. - 48.). Lehto
rajautuu itäreunassa entiseen viljelyalueeseen sekä sille johtavaan tiehen , mutta jatkuu kapeana
kaistana ko. viljelyaukean itäreunassa (kts. osa-alue 21.).
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Pohjoisosan kallioiset mäkialueet todettiin lähinnä kuiviksi lehdoiksi (OMaT), jonka
kasvilajistossa oli todettavissa runsas kulttuurivaikutus. Vaikka rinnealueita ja lehdon pohjoisosaa
on paikoin harvennushakattu (Kuva 48. taustalla), myös näissä osissa oli todettavissa runsaasti
lahopuuta. Kookkaiden ja runsaasti lahopuuta sisältävien lehtipuiden alue ulottuu Partakoskelle
johtavan tien länsipuolelle aina Karhurinteen lomakylään johtavan tien haaraan asti, josta alkaa
harvennettu, hyvin rehevä lehtimetsä (LIITTEET, Kartta3.).

Kuva 45. Lehtonotkelmaa hallitsevat kookkaat
haavat ja koivut.

Kuva 46. Lehdosta löytyi runsaasti
valkoselkätikan työstämiä pökkelöitä.

Kuva 47. Lehdossa oli todettavissa runsaasti
pystyssä olevaa ja kaatunutta lahopuuta.

Kuva 48. Kosteimmat alueet todettiin AthAssT
-lehdoksi. Pohjoisosan rinteitä on hakattu.

Alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Lintulajisto edusti
monipuolisesti iäkkäiden lehtimetsien lajistoa: esim. palokärki, käpytikka, mustapääkerttu,
lehtokerttu ja sirittäjä, joka on NT-laji, mutta ei uhanalainen Järvi-Suomessa. Osa-alueella
todettiin myös soidintava valkoselkätikkapari. Laji on uhanalainen (EN-laji). Lehto soveltuu myös
liito-oravan elinympäristöksi.
Suositus. Marttilan osa- alue on pääosin iäkästä lehtometsää (AegT, ORT, OMaT), jossa oli
todettavissa runsaasti lahopuuta ja kolopuita. Osa-alueella todettiin myös jälkiälintu
valkoselkätikan oleskelusta alueella ja soidintava valkoselkätikkapari sekä sirittäjän reviiri. Alue
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soveltuu myös liito-oravan elinympäristöksi. Näistä syistä johtuen rakentamaton lehtoalue tulisi
jättää nykytilaansa (rajaus LIITTEET, Kartta 3.).

18. Karhurinteen lomakylän kaava-alue (LIITTEET, Kartta 3.)
Karhurinteen lomakylän alueella 2012 tehdyssä ympäristöarvioinnissa todettiin kolme
maisemallisesti merkittävää kohdetta, ja kaksi kasvilajiston kannalta merkittävää kohdetta (Sipari
2012). Uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai direktiivin IV(a) lajeille
soveltuvia elinympäristöjä alueella ei todettu. Tämän inventoinnin yhteydessä ei osa-alueelta
todettu mitään uutta luontotekijää, jolla olisi vaikutusta alueen maankäytön suunnitteluun.

19. Marttila itäpuolen viljelyalue (LIITTEET, Kartta 3.)
Marttilan kalliolaakion juurelle muodostunut sedimenttialue jatkuu Marttilan itäpuolella. Suurin
osa tästä sedimenttialueesta on raivattu pelloiksi. Peltoaukeat jäävät Marttilan kalliolaakion ja sen
itäpuolella olevan kallioalueen väliseen laajaan notkoon. Pellot kasvavat nykyisin luonnonheinää
ja ovat alkaneet pensoittua (Kuva 49.). Peltoaukean itäreunan mäkialueella jatkui taas Marttilan
lehdon tapainen, kookasta lehtipuuta ja paljon lahopuuta sisältävä alue (osa-alue 21). Ilmeisesti
koko peltoalue on ennen pelloksi raivausta ollut lehtoa.

Kuva 49. Paksulla hietasedimentillä sijaitseva
peltoaukea on alkanut kasvaa umpeen

Kuva 50. Peltoaukean lounaissivun sarkoja on
istutettu koivulle.

Osa-alueella todettiin paljon kulttuuribiotoopeille tyypillisiä lajeja. Osa-alueen pohjoisreunan
pellonreunametsiköt todettiin kuusen ja lehtipuiden muodostamaksi sekametsäksi (MT, OMT),
paikoin kosteapohjaisiksi tai jopa korpimaisiksi. Kosteapohjaiset alueet todettiin ojitetuiksi.
Eteläosistaan peltojen reunat todettiin lehtipuuvaltaisiksi. Osa pellonreunametsistä on metsitettyä
entistä peltoa (Kuva 50.). Lajistoltaan viljelyalueen reunametsät todettiin monipuolisiksi, mutta
tavanomaisiksi. Koko osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin osa-alueella monipuoliseksi, mutta
tavanomaiseksi. Peltoaukealla todettiin pesivänä mm. pensastasku ja lehtokerttu ja valtaojan
laajennuksessa ruokaili sinisorsapoikue. Loppukesästä peltojen yllä kisaili hiirihaukkapoikue,
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jonka pesäpaikka sijaitsi suunnittelualueen ulkopuolella. Peltoaukealla pesinyt pensastasku on LClaji, mutta ei ole uhanalainen Järvi-Suomessa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella. Uhanalaisille lajeille soveltuvia biotooppeja alueella ei todettu.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

20. Suurmäen länsipuoli (LIITTEET, Kartta 3.)
Suurmäen tilan länsipuolelle jää laajahko, loivasti kumpuileva metsäalue: kumpu- ja mäkialueet
hietapitoista harjusoraa ja alavat maatot kumpareiden välissä hieta- ja hiesusedimenttiä (Kuvat 53.
ja 54.). Osa-alueen profiili on maltillinen, vain alueen eteläosassa todettiin muutamia jyrkempi
profiilisia, sedimenttipeitteisiä kalliokumpareita sekä pienialaisia avokallioita. Osa-alue todettiin
pääosin kuusivaltaiseksi kankaaksi (OMT), paikoin kuusivaltaiseksi niukkalajiseksi lehdoksi
(OMaT) (Kuvat 51. ja 52.). Vain korkeimmat kalliomäet osa-alueen eteläosissa todettiin tuoreiksi
kankaiksi (MT), valtapuuna mänty. Kalliokumpareiden väleissä todettiin muutamia pienialaisia
kalliopainannesoita, joiden lajisto indikoi korpimaisuutta. Alueen pohjoispään kautta virtaa
ojitettu puro, joka saa alkunsa Kolkasta ja virtaa kohti Kuolimoa. Puronotkelman korpi ei ole enää
luonnontilainen.
Osa-alueen eteläosissa on tehty avo- ja harvennushakkuita. Pohjoisosa on hakkaamatta, mutta
sinne oli inventointiaikaan tekeillä metsäautotie (Kuvat 53. ja 54.). Osa-alueen kasvilajisto
todettiin varsin monipuoliseksi ja se indikoi maaperän ravinteisuutta, mutta kokonaisuudessaan
lajisto todettiin tavanomaiseksi. Linnusto alueella todettiin tavanomaiseksi kuusivaltaisten
boreaalisten metsien lajistoksi (esim. mustarastas, laulurastas, sepelkyyhky, punarinta, rautiainen,
peippo ja käpytikka).

Kuva 51. Osa-alueen metsät ovat lähes kaikki
OMaT -kuusikoita.

Kuva 52. Tiheimmissä kuusikoissa
kenttäkerroksen lajisto oli varsin niukka.
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Kuva 53. Osa-alueen kumpare- ja mäkialueet
ovat hietapitoista harjusoraa. Kuvassa tekeillä
uusi metsäautotie Suurmäestä Kolkkaan.

Kuva 54. Osa-alueen alavat alueet ovat hieta- ja
hiesusedimenttiä. Kuvien 53. ja 54. maaperät
todettiin tyypillisiksi koko suunnittelualueelle.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

21. Parosillan pohjoispuoli (LIITTEET, Kartta 3.)
Parosillan uuden asuinalueen pohjoispuoli on entistä viljelyaluetta, joka on nopeasti
metsittymässä. Alueelle tulee kaksi ojitettua puroa, jotka kohtaavat Parosillan kohdalla ja jatkavat
yhtenä uomana Kuolimoon. Osa-alue käsittää puronvarsien rehevimmän osan.
Puroista itäinen tulee Suurmäen tilan sivuitse Pönniälän kylän peltoaukeilta ja virtaa kivisen
ruhjelaakson läpi kohti Parosiltaa (Kuva 55.). Ruhjelaakso on kookasta harmaaleppävaltaista
lehtoa (AthAssT), sekapuuna mm. hieskoivua ja tuomea. Lehdossa oli todettavissa kolo- ja
lahopuuta. Puronnotkoa on muokattu aikanaan voimakkaasti (mm. puron ruoppaus ja
harvennushakkuut) eikä se ole täysin luonnontilainen. Kasvi- ja lintulajisto puronnotkolehdossa
todettiin tavanomaiseksi. Puronnotkolehto soveltuu liito-oravan elinympäristöksi.
Läntinen puro virtaa Marttilan peltoaukean itäsivua pitkin. Parosillan kohdalla puro on uurtanut
itsensä syvälle sedimenttiainekseen (hiesua ja hietaa, paikoin seassa myös savea).
Sedimenttimaata oli todettavissa myös puron itäpuolen kallioisissa rinnemetsissä, joissa kasvoi
mm. peurankelloa, sinivuokkoa, punaherukkaa, näsiää ja mustakonnanmarjaa indikoiden lehtoa
(ORT) (Kuva 56.). Rinnemetsä muodostui kookkaista lehtipuista (haapa, rauduskoivu, hieskoivu
ja raita), joiden joukossa oli todettavissa kolopuita sekä lahopuuta (Kuva 57.). Siellä täällä
todettiin myös tuomea. Lahopuissa todettiin valkoselkätikan ruokailujälkiä. Alueen metsiä on
harvennushakattu ja lounaaseen avautuvassa rinteessä on todettavissa entisiä peltosarkoja, jotka
kasvavat nuorta koivikkoa. Länsireunan rinnemetsät viljelyalueen reunassa soveltuvat liito-oravan
elinympäristöksi.
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Kuva 55. Osa-alueen itäosan osin hakattua
puronnotkolehtoa. Takana entiset pellot.

Kuva 56. Länsiosan rinnemaan lehtoa, jossa
todettiin vaativaa lehtolajistoa.

Kuva 57. Länsiosan kumpareilla todettiin
runsaasti kookkaita haapoja ja lahopuuta.

Kuva 58. Parosillan entistä peltoa. Etualalla
kotkansiipeä. Takana Parosillan uusi asuinalue.

Lounaisrinteen peltosarat laskevat alas notkoon lähelle purojen yhtymäkohtaa Parosillan
pohjoispuolella. Sarkojen kasvillisuus todettiin tavanomaiseksi niittyjen lajistoksi, mutta saroilla
oli todettavissa runsaasti myös hiirenporrasta ja korpikaislaa sekä laajahko alue kotkansiipeä
(Mattheucia strutioptera), jotka edustanevat alueen alkuperäisbiotoopin lajistoa (Kuva 58.).
Ilmeisesti alue on ollut ennen pellon raivausta kotkansiipilehto (MatT), sillä lähialueilta ei todettu
kotkansiipeä (esim. talojen pihoilta istutettuina). Kotkansiipi on vähälukuinen, mutta ei
uhanalainen kasvilaji Järvi-Suomessa.
Suositus. Parosillan pohjoispuolen puronnotkot ja metsittyvä peltoalue purojen yhtymäkohdassa
tulisi jättää nykytilaansa liito-oravalle ja valkoselkätikalle soveltuvana elinympäristönä
(LIITTEET, Kartta 3.) (kts. osa-alue 17.).
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22. Parosilta (LIITTEET, Kartta 3.)
Parosillan osa-alue on kokonaisuudessaan reheväkasvuista sedimenttialuetta (hiekkaa ja hietaa).
Alueen profiili on itä-koilliseen päin loivasti nouseva. Koillisessa profiili on jyrkempi
sedimenttipeitteisten kalliomäkien vuoksi, kaakossa sedimenttimaa nousee melko loivasti
Leväsentien kaakkoispuolelle aina harjujakson juurelle asti (Kuva 59.).

Kuva 59. Parosillassa harjun alarinteen pelloksi
raivaamatonta osaa (MaT -kuusikkoa).

Kuva 60. Parosillan alueen kylää puskettuvine
peltoineen. Taustalla Leväsentie.

Kuva 61. Leväsentien pohjoispuolen entiset
pellot ovat uudisrakentamisaluetta.

Kuva 62. Osa-alueen koillissivu nousee
kallioiselle avohakatulle mäelle.

Koillisosan mäkialuetta lukuun ottamatta Parosilta on ollut viljelyaluetta, jossa talot ovat
keskittyneet Leväsentien laitaan (Kuva 60.). Alavimmat alueet ovat pitkälle puskettunutta peltoa
(Kuva 61.) ja ne ovat paitsi hirvien suosimaa aluetta myös uudisrakentamisaluetta. Alueen
koillisreunat on avohakattu ja myös niillä on käynnissä uudisrakentamista.
Koillisosan kalliomäkialue on harvennettua, aukkoista tai siemenpuuasennossa olevaa OMT- ja
OMaT –metsää (Kuva 62). Paahderinteet todettiin VT-kankaiksi. Koillisessa mäen lakialueella
kasvaa nuori mäntyjen ja koivujen sekataimikko. Alueella ei todettu luonnontilaisia biotooppeja ja
alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi, joskin kulttuurivaikutuksen vuoksi
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monipuoliseksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella.
Alueella ei todettu uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

23. Suurmäki (LIITTEET, Kartta 3.)
Suurmäen tilan länsipuoli on tasaista hietasedimenttialuetta ja metsät kuusivaltaista kangasmetsää
(MaT, OMT) tai kuusivaltaista lehtoa (OMaT). Alavimmilla alueilla oli todettavissa myös
niukkalajisia korpia. Osa-alueen itäreuna on entistä viljelyaluetta, joka on pitkälle puskettunut.
Entisten sarkaojien varret kasvoivat korkeaa harmaaleppää, haapaa ja hieskoivua. Sarkojen lajisto
todettiin tavanomaiseksi kosteiden niittyjen lajistoksi (Kuva 63.). Osa-alueen läpi kulkeva puro on
ruopattu ja alue on aikanaan ojitettu. Osa-alueen läpi kulkee itä-länsisuunnassa uusi metsäautotie
(Kuva 64.).

Kuva 63. Suurmäen länsipuolen hietamaiden
metsittyneitä peltosarkoja.

Kuva 64. Suurmäestä länteen vedetty uusi
metsäautotie OMaT -kuusikossa.

Tilan ympäristön rinnemaita on rakennettu ja tilan itäpuolella alkavat Pönniälän kylämaiseman
viljelyalueet. Osa-alueen koillisreuna, suunnittelualueen rajalla on loivasti kumpuilevaa
kalliomaastoa, joka on hietasedimentin peittämää kuusimetsää (MT), mäkien lakialueilta
mäntykangasta (MT).
Sekä kulttuuribiotooppien että metsäbiotooppien kasvi- ja lintulajisto todettiin kokonaisuudessaan
tavanomaiseksi. Liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta tai liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä ei todettu osa-alueella.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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24. Rauhanlaakso (LIITTEET, Kartta 3.)
Rauhanlaakso on laaja, harjuaineksen keskelle muodostunut kattilamainen laakso, joka on
maaperältään hietaa ja hiekkaa. Hautausmaa käsittää koko laakson alueen (Kuva 65.). Laaksoa
ympäröivät soraharjut ovat lajistoltaan tyypillisiä kuivia (VT) tai tuoreita (MT) kangasmetsiä,
joiden valtapuuna on mänty. Kuivaa kangasmetsää oli todettavissa lähinnä Rauhanlaakson
länsipuolella olevan harjun lakialueella (Kuva 66.). Kehämäisen harjun pohjoisrinteellä oli
todettavissa pienehkö kuusivaltainen alue (MaT, alarinteet paikoin OMT), muutoin pohjois- ja
koillisrinteet todettiin tuoreiksi kankaiksi (Kuva 67.). Pöntyläntien ja Leväsentien väliin jäävän
kolmion lähes kokonaan avohakattu mäntykangas todettiin lakialueiltaan kuivaksi kankaaksi (VT)
ja itäosassa alarinteiltään tuoreeksi kankaaksi (MT).
Paahteisimmilla etelään aukeavilla rinteillä, todettiin tavanomaisten kuivien kankaiden lajien
joukossa mm. sarja- ja keltatalvikkia sekä kissankäpälää. Siunauskappelin pohjoispuolen kuivalla
kankaalla todettiin kangasvuokkoa ja lehtoneidonvaippaa (Epipactis helleborine) (LIITTEET,
Kartta 3.). Laaja kangasvuokkoesiintymä todettiin Rauhanlaakson kaakkois- ja itäpuolen harjulla
(LIITTEET, Kartta 3.) tuoreessa kangasmetsässä (Kuva 68.). Kangasvuokkoa ei todettu
Pönniäläntien ja Leväsentien välisessä kolmiossa. Kangasvuokko on rauhoitettu
luonnonsuojeluasetuksella ja on uhanalainen (VU-laji)
Itse Rauhanlaakson hautausmaa-alue on sekoitus alkuperäislajistoa ja kulttuuribiotooppien
lajistoa. Esim. hyvin hoidettujen käytävien reunoilla oli todettavissa mm. kangasajuruohoa ja
keltatalvikkia. Hautausmaa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei todettu
uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä eikä liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
esiintymisestä alueella.

Kuva 65. Rauhanlaakson kuivaa hietamaata
puistomaisine elinympäristöineen.

Kuva 66. Kangasvuokko ja lehtoneidonvaippa
todettiin kuvan kuivalla kankaalla.
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Kuva 67. Rauhanlaaksoa kiertävän harjun
pohjoisrinnettä (MT-kangas).

Kuva 68. Rauhanlaakson itäpuolen harjua
(MT), jolla todettiin runsaasti kangasvuokkoa.

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
Rauhanlaaksoa ympäröivät harjut tulisi jättää nykytilaansa maisemallisesti merkittävinä sekä
merkittävinä kangasvuokon kasvupaikkoina. Metsien talouskäyttö harjuilla on mahdollista, mutta
avohakkuita ja metsäpohjan aurausta tulisi välttää kangasvuokkoesiintymien turvaamiseksi
(LIITTEET, Kartta 3.).

25. Pöntylä (LIITTEET, Kartta 4.)
Pöntylän kylämaisema muodostuu viljellyistä ja viljelemättä jääneistä pelloista, pihapiireistä ja
pienistä metsäsaarekkeista, joiden puusto on hakattu tai harvennettu. Kylän keskus on
suunnittelualueen pohjoisrajan harjulla, josta maisemaprofiili laskee etelään ja länteen avautuvalle
peltoaukealle (todettavissa kuvassa 69, kuvattu kaakosta kohti kylän keskustaa.). Osa-alueen
eteläosassa kylän maisema rajautuu harjuun, joka pohjoisosan tavoin on rakennettua aluetta.
Paikallistie kulkee osa-alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa. Alavien maiden maaperä on hieta- ja
hiesusedimenttiä, harjurinteillä hietapitoista harjusoraa. Länsiosan muutamalla jyrkkärinteisellä
kumpareilla oli todettavissa pienialaisia kalliopaljastumia.
Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Kulttuuribiotooppien
lajisto oli selvästi hallitsevana. Uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja ei todettu. Lintulajisto
todettiin monipuoliseksi ja kulttuuribiotoopeille tyypillisiksi. Lajistosta mainittakoon
pensassirkkalinnun ja viitakerttusen reviirit itäosan alavilla mailla sekä 11 ruisrääkän reviiriä,
joista kymmenen reviiriä keskittyi kylätien kahden puolen lähelle kylän keskustaa sijaitseville
kesantopelloille. Ruisrääkkä on LC-laji, mutta ei ole Järvi-Suomen alueella uhanalainen. Liitooravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta tai liito-oravalle soveliaita elinympäristöjä osa-alueella
ei todettu.
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

26. Haukankorpi ja Antinmäki (LIITTEET, Kartta 4.)
Antinmäki on Selkäkankaan deltaa suunnittelualueen itäreunassa. Se rajautuu etelässä Leväsen
tiehen ja pohjoisessa Haukankorpeen, joka on Pöntylän peltoaukeiden eteläreunassa. Antinmäki
on deltan lakialuetta ja maaperältään harjusoraa. Antinmäki laskee loivasti Leväsen tiestä
pohjoiseen deltan proksimaalisivulle asti, josta se laskee jyrkästi Haukansuolle.
Leväsentien reunat ja mäen lakialue on avohakattua (MT-kangasta) (Kuva 70.). Suunnittelualueen
itäkulmassa kasvaa nuorta ja keski-ikäistä mäntymetsää (MT -kangasta), joka paahteisilta
paikoiltaan Leväsentien varressa todettiin kuivaksi kankaaksi (VT -kangasta). Antinmäen jyrkkä
pohjoisrinne (proksimaalirinne) on MaT -kuusikkoa muuttuen alhaalla notkossa MT-kuusikoksi
(Kuva 71.). Pohjoisrinteen kuusikot ovat keski-ikäisiä ja hakkaamatta. Paikoin kuusikossa oli
todettavissa nuorehkoja haaparyhmiä, mutta niissä ei todettu kolopuita. Rinteen länsiosassa metsä
muuttuu vähitellen mänty- ja koivuvaltaiseksi MT-kankaaksi. Antinmäen kasvi- ja lintulajisto
todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai liito-oravalle
soveltuvia elinympäristöjä.
Haukankorpi on ojitettu, ohutturpeinen ja kookasta mäntyä kasvava isovarpuräme (Kuva 72.).
reunoiltaan Haukankorpi on lähinnä mäntyä kasvavaa MT-kangasta. Metsät Haukankorvessa on
harvennettuja ja kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi. Lintulajisto Haukankorvessa todettiin
tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Liito-oravaa tai liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä
Haukansuolta ei todettu.

Kuva 69. Pöntylän kylän peltomaisemaa. Kuvan
ojanvarsilla todettiin ruisrääkän reviirit.

Kuva 70. Antinmäen lakialueesta suurin osa on
avohakattua tuoretta ja kuivaa kangasta.
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Kuva 71. Antinmäen proksimaalirinteen
(pohjoisrinteen) MaT-kuusikkoa.

Kuva 72. Haukankorven ohutturpeisen rämeen
eteläreunaa. Räme on ojitettu.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

27. Rauhala ja Hakala (LIITTEET, Kartta 4.)
Rauhalan ja Hakalan tilat sijaitsevat deltan kaakkoispuolella, distaalirinteen alla. Alue on
maaperältään loivasti kumpuilevaa hietasedimenttiä. Alavimmat alueet ovat kosteita ja ojitettuja,
mutta muuten delta ja sen etureuna ovat varsin kuivia hietamaita.
Deltan alarinteiden metsät ovat mäntyvaltaisia tuoreita kankaita (MT) (Kuvat 73. ja 74.), jotka
muuttuvat deltan edustalla paikoin lehtomaisiksi (OMT, OMaT). Kosteimmilla paikoilla kasvoi
harvakseltaan myös hiirenporrasta (AthAssT) (Kuva 75.). Deltan alarinteillä ja deltan edustalla on
paikoin tehty aukkohakkuita ja harvennushakkuita ja alueella oli todettavissa myös nuoria
taimikoita. Deltan etureunan kasvilajisto todettiin tyypilliseksi tuoreiden ja lehtomaisten
kankaiden sekä paikoin lehtojen lajistoksi. Aivan suunnittelualueen reunassa puusto muuttui
lehtipuuvaltaiseksi (raudus- ja hieskoivu, haapa, raita) nuoreksi pellonreunametsäksi.
Rauhalan ja Hakalan tilat peltoineen hallitsevat luonnonmaisemaa alueella. Rehevyytensä ja
kulttuurivaikutuksen vuoksi osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta kuitenkin
tavanomaiseksi. Osa-alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi
kangasmetsien ja lehtipuuvaltaisten sekametsien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi (esim. peippo,
räkättirastas, mustarastas, punakylkirastas, keltasirkku, pajulintu, lehtokerttu ja haarapääsky).
Rauhalan pihapiirin pohjoispuolella, sähkölinjan varressa todettiin laajahko kookkaiden haapojen
ryhmä (Kuva 76.). Haavat ovat osa laajahkoa, kookasta lehtipuuta kasvavaa vyöhykettä, joka
kulkee paikallistien ja sähkölinjan vartta kohti Rauhalan pihapiiriin. Alue soveltuu liito-oravan
elinpiiriksi.
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Kuva 73. Distaalirinteen yläosa ja deltan
edustan kumpualueet ovat MT-kankaita.

Kuva 74. Alaosastaan distaalirinne vaihettui
lehtomaiseksi kankaaksi (OMT).

Kuva 75. Distaalirinteen alustan
sedimenttimailla kenttäkerros indikoi lehtoa.

Kuva 76. Rauhalan pohjoispuolen haavikkoa.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Rauhalan tilan pohjoispuolen
lehtipuumetsikkö soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, jonka vuoksi alue tulisi jättää
nykytilaansa.

28. Rikosilta (LIITTEET, Kartta 4.)
Rikosillan osa-alue on osa Selkäkankaan deltaa, joka jää Lavikanlahdentien, LappeenrantaMikkeli -valtatien ja niitä yhdistävän Petyntien väliseen kolmioon. Deltan eturinne (distaalirinne)
avautuu kaakkoon. Distaalirinne on melko loiva lännessä, mutta jyrkkenee koilliseen päin (Kuva
77.). Deltan päällä, sen reunaa myötäillen, kulkee paikallistie, jonka varrella on urheilukenttä.
Myös deltan distaalirinteen alla kulkee paikallistie (Petyntie), jonka varrella deltan koillispäässä
on laajahko sorakuoppa. Distaalirnteen alaosa on lähes pelkkää hietaa ja hiesua. Petyntien
eteläpuolella alkaa yhtenäinen laaja Lavikanlahden viljelyalue (Kuva 78.). Rikosillan osa-alueen
pohjoisosassa on laajojen ja syvien suppien muodostama kokonaisuus, jonka suurin suppa on
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Ukonkuoppa (Kuvat 79. ja 81.). Suppien poikki osa-alueen länsireunaa kulkee sähkölinja, ja osaalueen länsireunassa sähkölinjan lähettyvillä on muutama pihapiiri sekä Tienhaaran vanha mylly
pihapiireineen. Pääosa Rikosillan osa-alueesta on mäntykangasta.
Urheilukentän tasalta lounaaseen kohti Lappeenranta-Mikkeli -valtatietä on koko deltan loiva
distaalirinne ja lakialue avohakattu (Kuva 80.). Vain kapeahko kaistale valtatien varren pihapiirien
ympäristöstä ja vanhan myllyn ympäristöstä on jätetty hakkaamatta. Ko. alueella alarinteet ovat
mäntyvaltaista MT- tai OMT -kangasta ja ylärinteet ja deltan lakialue VT-kangasta.
Hakkuuaukealla kasvaa nuorta mänty-koivu -taimikkoa. Myllyn ympäriltä metsänpohja on
voimakkaasti rehevöitynyt kasvaen laajalti mm. nokkosta, koiranputkea ja vadelmaa.
Ukonkuopan suppa-alue on pääosin avohakattu kasvaen nuorta koivikkoa. Suppa-alueen
pohjoispuolen avohakatut rinteet kasvavat nuorta koivua ja mäntyä (Kuva 81.). Ukonkuopan alue
on laaja, kumpuileva suppa-alue, jonka pohjoiseen avautuvat rinteet (supan etelärinteet) ovat
tuoretta kangasta (MT), valtapuuna mänty. Paahdepaikoissa ja harjusorakumpareilla oli
todettavissa myös kuivaa kangasta (VT, paikoin CT). Ukonkuopan itäreunasta ulottuu laaja
avohakkuu Lavikanlahdentielle asti.
Ukonkuopalta etelään deltan lakialue on mäntykangasta (MT), mutta deltan alkaessa viettää
etelään paahteisuus kasvaa ja kenttäkerroksen lajisto alkaa lähellä deltan distaalireunaa indikoida
kuivaa kangasta (VT). Paahteinen distaalirinne on VT- ja CT –kangasta. Urheilukentän itäpuolen
distaalirinteessä on maisemallisesti merkittävä raviini, jota pitkin on vedetty traktoriura alas
Petyntielle. Urheilukentän tasalta pohjoiseen ja koilliseen deltan lakialue ja distaalirinne kasvaa
keski-ikäistä männikköä, jossa sekapuuta on hyvin vähän.
Deltan lakialue ja Ukonkuopan alue ovat harjusoraa, johon on muodostunut paikoin hietapitoisia
kohtia. Deltan etureuna ja distaalirinne ovat lähes kokonaan hienojakoista hietasedimenttiä. Deltan
lakialueen hietapitoisimmilla ja paahteisimmilla paikoilla, deltan distaalirinteessä ja Ukonkuopan
hietamailla todettiin kangasvuokkoa paikoin varsin runsaasti (LIITTEET, Kartta 4.).
Kangasvuokon kasvupaikoilla todettiin usein kasvavan myös muita vähälukuisempia lajeja kuten
sarjatalvikkia, keltatalvikkia sekä häränkieltä. Häränkieli todettiin useimmiten yhdessä
kangasvuokon kanssa. Distaalirinteen raviinissa todettiin jalkasaraa, joka on alueellisesti
uhanalainen laji (LC-laji) Järvi-Suomessa. Osa-alueen muu kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi
tuoreiden ja kuivien kankaiden lajistoksi.
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Kuva 77. Koillisosan distaalirinnetta. Kuvan
alueella todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 78. Distaalirinteen edustaa. Kuvan tien
varressa todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 79. Ukonkuopan etelärinnettä, jossa
todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 80. Osa-alueen länsipään laajaa
hakkuuaukea lounaasta kuvattuna.

Kuva 81. Ukonkuopan alueen hakkuuaukea on
taimettunut koivulle. Ukonkuoppa etualalla.

Kuva 82. Paahteisella distaalirinteellä todettiin
paljon päiväperhosia. Kuvassa kangassinisiipi.
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Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kuivien ja tuoreiden kankaidenlajistoksi (mm.
käki, leppälintu, harmaasieppo, metsäkirvinen, peippo, talitiainen). Uhanalaisia lajeja ei todettu.
Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Osa-alueella ei
todettu liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osaalueella todettiin usealla paikalla kangasvuokkoa, joka on uhanalainen laji (VU-laji) ja
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu sekä jalkasaraa, joka on alueellisesti uhanalainen laji (LC laji) (LIITTEET, Kartta 4.). Kangasvuokkojen ja jalkasaran kasvualueet tulisi jättää nykytilaansa.
Metsänhoito kasvualueilla on mahdollista, mutta avohakkuuta ja maan muokkausta lajien
kasvupaikoilla tulisi välttää. Pohjoisosan supat ovat maisemallisesti merkittäviä (LIITTEET, Kartta
4.) sekä merkittävää pohjaveden muodostumisaluetta, jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa.
Metsänhoito alueella on mahdollista, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta tulisi välttää.

29. Rikosillan eteläpuoli (LIITTEET, Kartta 4.)
Rikosillan eteläpuolella sijaitsevat Mäntylän ja Lehtolan tilat sekä Pohjasuo ovat Selkäkankaan
deltan edustalla olevaa alavaa, loivasti kumpuilevaa hieta- ja hiesusedimenttimaata. Osa-alue on
pääosin kulttuurimaisemaa – pihapiirejä, puutarhoja ja viljelyksiä (esim. kuvat 78. ja 83.).
Pohjasuo on suurimmaksi osaksi raivattu pelloksi. Läntisin osa Pohjasuosta on joko ojitettua
metsämaata tai metsitettyä entistä peltoa. Aivan valtatien varressa metsät on hakattu aukoksi
kasvaen koivuvaltaista taimikkoa (Kuva 84). Deltan juurella, osa-alueen pohjoisreunalla kulkee
paikallistie (Petyntie), jonka varrella todettiin pienialaisia kuivia ketoja. Kedoilla kasvoi vaativia kuivien
ketojen lajeja kuten ketotuulenlento, kangasajuruoho ja keltamaksaruoho, mutta kokonaisuudessaan näiden
ketojen lajisto osoittautui kuitenkin varsin tavanomaiseksi. Etsinnöistä huolimatta kedoilta ei todettu esim.
noidanlukkoja. Kedoilla todettiin kuitenkin runsaasti päiväperhosia (mm. sitruunaperhonen,
nokkosperhonen, pikkukultasiipi ja ketosinisiipi), uhanalaisia päiväperhoslajeja ei todettu.
Osa-alueen lajisto todettiin hyvin monipuoliseksi mm. kulttuuribiotooppien lajiston vuoksi. Uhanalaisia tai
rauhoitettuja kasvilajeja ei todettu. Uhanalaisia lintulajeja alueella ei todettu, mutta lajisto todettiin
monipuoliseksi. Suunnittelualueen ulkopuolella, Lehtolan tilan luona todettiin ruisrääkän reviiri. Osaalueella ei todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä.
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Kuva 83. Petyntien länsipään maisemaa.
Kuvattu Lappeenranta-Mikkeli –valtatieltä.

Kuva 84. Pohjasuo valtatien itäpuolella on
pääosin raivattu viljelymaaksi.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

30. Supannotkon itäpuoli (LIITTEET, Kartta 4.)
Osa-alue rajautuu lännessä Supannotkoon, pohjoisessa Taipalsaarentiehen, etelässä
Lavikanlahdentiehen ja idässä deltan distaalireunaan. Alue on osa Selkäkankaan deltaa.
Supannotkon itäreunassa on harjusoran peittämiä kalliokumpareita, joilta deltan lakialue alkaa
viettää kohti itää ja kaakkoa. Loivasti kumpuileva delta päätyy lopulta distaalireunan rinteeseen
kaakossa ja idässä (Kuva 85.). Deltan yli pohjois-etelä -suunnassa kulkee sähkölinja, jota pitkin
kulkee paikallistie Rauhalaan. Sähkölinjan itäpuolella harjusoran hietapitoisuus kasvaa ja
vallitseva metsätyyppi vaihtuu tuoreesta kankaasta (MT) kuivaksi kankaaksi (VT) (Kuva 86.).
Hietapitoista harjusoraa ja hietasedimenttiä oli todettavissa merkittävästi myös deltan
distaalireunalla sekä deltan päällä etelässä. Sekä deltan edustalla että deltan päällä kulkee
paikallistie deltan reunaa pitkin.
Osa-alueen länsiosat on avohakattu (Kuva 87.). Avohakkuualue ulottuu Supannotkon itäreunalta
yli puolen välin koko osa- aluetta – lähes alueen läpi kulkevaan sähkölinjaan asti – ja pohjoisessa
Taipalsaarentien reunaan asti (Kuva 88.). Hakkuaukealla kasvaa nuorta mäntyä ja runsaasti nuorta
koivua. Vain hakkuuaukean pohjoispuolen kumpareille on jätetty mäntymetsiköitä (MT-kangasta).
Hakkuuaukean kenttäkerroksen lajisto indikoi tuoretta kangasta (MT), valtapuuna alueella on ollut
mänty. Osa-alueen pohjoisosan mäntymetsät (MT) lähellä Taipalsaarentietä todettiin nuoremmiksi
ja paikoin varsin tiheiksi ensiharvennusvaiheen metsiksi. Deltan itäosassa oli paikoin todettavissa
varsin kookasta männikköä (Kuvat 85. ja 86.).
Osa-alueen itäpuolisko deltan lakialueella todettiin mäntyvaltaiseksi kuivaksi kankaaksi (VT- ja
paikoin ClT -kangasta). Erityisesti deltan reunat itäosissa ovat karuja ClT-männiköitä. Deltan
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reuna osa-alueen eteläosassa (Lavikanlahdentien varressa) on maaperältään hietaista ja laajalti
paahteista kuivaa kangasta (VT, paikoin CT -kangasta).
Deltan eteläosan ja itäosan distaalireunalla todettiin kangasvuokkoa (LIITTEET, Kartta 4.). Laji on
uhanalainen (VU-laji). Muutoin osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien
lajistoksi. Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kuivien kangasmetsien lajistoksi: esim..
peippo, leppälintu ja metsäkirvinen. Liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella ei
todettu. Osa-alueella ei todettu uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.

Kuva 85. Distaalireuna suunnittelualueen
itäosassa on kangasvuokon kasvualuetta.

Kuva 86. Deltan laki osa-alueen itäosassa on
VT-kangasta.

Kuva 87. Supannotkon itärinteestä alkaa
hakkuuaukea, joka ulottuu pitkälle itään.

Kuva 88. Hakkuuaukean eteläreunaa deltan
laella (MT- ja osin VT/CT –kangasta).

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osaalueen etelä- ja itäosassa, deltan distaalirinteen reunassa todettiin kangasvuokkoa. Laji on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU -laji). Kangasvuokon kasvupaikat (LIITTEET,
Kartta 4.) tulisi jättää nykytilaansa. Metsänhoitotoimille ei ole estettä, mutta avohakkuuta ja maan
muokkaustoimia kasvupakoilla tulisi välttää.
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31. Supannotko (LIITTEET, Kartta 4.)
Supannotko on deltan proksimaalisivulle muodostunut etelä- pohjoissuuntainen kuolleen jään
muodostama laakso tai raviini, joka mutkittelee kilometrien matkan päätyen lopulta nykyiseen
Haukiveteen. Laakson pohja ja länsisivu ovat hietaa, itäsivu on hietapitoista harjusoraa. Laakson
rinteet ovat kumpuilevia ja jyrkästi nousevia. Länsisivun rinne ja laakson pohja ovat paitsi
hietasedimenttimaita myös hyvin paahteisia.
Supannotko jatkuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen ja siitä yli edelleen Haukankorpeen.
Supannotkon pohjoisosa Taipalsaarentien varressa on loivasti kumpuilevaa harjusoraa ja
hietasedimenttiä. Supannotkon pohjoispään metsät todettiin mäntyvaltaisiksi tuoreiksi kankaiksi
(MT) ja kuiviksi kankaiksi (VT) tyyppilajeineen. Alueen viettää pohjoiseen eikä alueella todettu
kangasvuokkoa, vaikka olosuhteet muutoin näyttivät sopivilta. Alueelta puuttui myös muita
paahderinteiden lajeja kuten häränkieli, kalliokielo ja sarjatalvikki.

Kuva 89. Avohakkuiden jälkeen voi koivu kuivia kankaita vallatessaan karkottaa
kangasvuokon. Kuvassa Supannotko itärinnettä, jossa todettiin runsaasti kangasvuokkoja.
Supannotkon itäsivu on avohakattua MT -kangasta. Hakkuuaukean kenttäkerrosta hallitsivat
heinät ja uusi puusto koostui lähes yksinomaan koivuista. Laakson pohja on osin avohakattu, osin
päättöhakkuuvaiheen kookasta männikköä (VT- ja paikoin CT -kangasta). Länsisivu on nuorehkoa
tai keski-ikäistä mäntyä kasvavaa kuivaa kangasta (VT, CT). Länsirinteen varjoisemmat alarinteet
Supannotkon pohjoisosissa ovat MT-männikköä. Supannotkon eteläosan paahteisimmat
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kumpareet ja länsirinne ovat VT-, CT- tai ClT-männikköä. (Kuva 89.). Supannotkon pohjalla
kulkee metsäautotie ja notkon pohjalla ja länsirinteessä todettiin mönkijän ajouria.
Supannotkon eteläpäässä, länsirinteen keskiosissa ja ylärinteissä sekä Supannotkon pohjalla
todettiin kangasvuokkoa. Laji on rauhoitettu luonnonsuojeluasetuksella ja on uhanalainen (VUlaji). (LIITTEET, Kartta 4.) Supannotko on myös maisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Alueella
ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä.

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
Supannotko on maisemallisesti merkittävänä kokonaisuus. Lisäksi Supannotkon pohjalla ja sen
länsisivuilla todettiin kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu laji ja uhanalainen
(VU-laji). Em. syistä johtuen Supannotko tulisi jättää nykytilaansa. Metsätalous alueella on
mahdollista, mutta avohakkuita ja maan muokkausta alueella tulisi välttää. Alueella liikkumista
moottoriajoneuvoilla tulisi välttää.

32. Supanahon asuinalue (LIITTEET, Kartta 4.)
Supanahon asuinalue pihapiireineen ja katuineen on rakennettu Hulkonkankaan laelle. Alue on
hietapitoista kuivaa tai karua kangasta (VT- ja CT- kangasta, paahdekumpareet ClT -kangasta).
Alkuperäisbiotoopeista on jäljellä vain rippeitä katujen varsilla ja pihapiirien välissä. Pihapiirien
puusto on kookasta ja harvaa, pihapiirien väliin jäävien pienten metsiköiden puusto paikoin
kookasta männikköä paikoin hakkuiden jäljiltä nuorta koivuvaltaista sekametsää. Asuinalueen
länsiosat ovat itäosaa alavampia rinnemaita ja kasvillisuudeltaan hieman rehevämpiä (MT- ja
OMT -kangasta). Notkelmissa lajisto indikoi lehtomaisuutta (OMaT). Yhtenäisiä
alkuperäisbiotooppeja ei ollut enää todettavissa.
Supanahon asuinalueen eteläosassa, asuinalueen sisällä, on pienehkö suppien ja kumpareiden
muodostama alue, joka on asuinalueen tavoin deltan lakialuetta. Maaperä on harjusoraa ja
kenttäkerros indikoi kuivaa tai tuoretta kangasta (MT, VT). Alueen läpi on vedetty voimalinja ja
suurin osa alueesta on avohakattu kasvaen nuorta koivikkoa.
Osa-alueen kasvilajisto todettiin kulttuuribiotooppien ansiosta hyvin monipuoliseksi, mutta
tavanomaiseksi. Alkuperäislajisto todettiin paitsi tyypillisiksi kulttuuribiotooppien lajistoksi myös
tavanomaiseksi kuivien kankaiden, tuoreiden kankaiden ja niukkaravinteisten lehtojen lajistoksi.
Alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi pihapiirien ja kangasmetsien
lajistoksi. Tyyppilajeina todettiin mm. peippo, talitiainen, leppälintu, kirjosieppo, pajulintu sekä
mustarastas. Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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33. Hulkonkangas (LIITTEET, Kartta 4.)
Hulkonkangas on suppien ja harjumäkien kirjomaa ja profiililtaan hyvin vaihtelevaa Selkäkankaan
proksimaalisivua. Korkeuserot alueella ovat lyhyilläkin matkoilla varsin suuret, sillä supat ja
harjumäet ovat jyrkkärinteisiä. Erityisesti osa-alueen koilliskulma on vaikeakulkuinen
supparinteiden jyrkkyyden vuoksi. Maisemallisesti Hulkonkangas on merkittävä ja soveltuisi
hyvin ulkoilureittikohteeksi. Hulkonkankaan pohjoisosan rinteet ja suppien pohjat ovat hietaa tai
hyvin hietapitoista harjuainesta, eteläosa on hietaista harjusoraa.
Suppien pohjien kasvilajisto indikoi tuoretta kangasta, pohjoisosien paahteiset ylärinteet ja
rinteiden laet kuivaa kangasta (VT- paikoin CT -kangasta) (Kuvat 89 b. ja 89 c.). Hulkonkankaan
eteläosan suppa-alueen kasvillisuus puolestaan indikoi korkeimmilta kohdilta tuoretta kangasta
(MT), mutta suppien ja pohjoiseen antavien rinteiden osalta lehtomaisuutta (OMaT- ja paikoin
ORT -lehtoa). Eteläosan suppien jälkeen maaperä nousee nopeasti kohti Supanahon
pientaloaluetta ja metsät muuttuvat kuivakasi kankaaksi (VT, paikoin CT), jolloin
kenttäkerroksessa oli todettavissa runsaasti myös kulttuurilajistoa. Hulkonkangas on intensiivisen
metsätalouden aluetta, pääpuulajina mänty. Notkelmissa ja ravinteikkaammilla mailla todettiin
jonkin verran sekapuuna kuusta sekä hies- ja rauduskoivua. Puusto alueella on keski-ikäistä.

Kuva 89 b. Hulkonkankaan suppa-aluetta
etelärinteestä kuvattuna.

Kuva 89 c. Etelärinnettä lukuun ottamatta
metsät todettiin VT- ja MT -kankaiksi.

Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi lehtomaisten, tuoreiden ja kuivien kankaiden
lajistoksi. Pohjoisosan paahteisilla rinteillä todettiin muutamia kangasvuokkokasvustoja
(LIITTEET, Kartta 4.). Laji on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU-laji).
Alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja sekametsien lajistoksi. Alueella
todettiin mm. pyypoikue. Liito-oravaa tai liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä alueella ei
todettu. Osa-alue soveltuu hyvin virkistys- ja ulkoilukäyttöön.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja. Osa-alueella todettiin kangasvuokkoa,
joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU-laji). Osa-alue on
kokonaisuudessaan maisemallisesti merkittävä ja soveltuu erinomaisesti virkistys ja
ulkoilualueeksi. Näistä syistä johtuen Hulkonkankaan alue tulisi jättää nykytilaansa. Metsätalous
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alueella on mahdollista, mutta avohakkuita ja maanmuokkausta alueella tulisi välttää. Alueella ei
todettu uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä.

34. Hautausmaan alue (LIITTEET, Kartta 4.)
Hulkonkankaan hautausmaa (Kuva 90.) sijaitsee Hulkonkankaan suppa-alueen pohjoispuolella
harjun laella, aavistuksen pohjoiseen viettävällä rinteellä. Alue on hietapitoista harjusoraa.
Hautausmaan eteläpuoli on kookasta mäntyä kasvavaa kuivaa kangasta (VT) (Kuva 91.), jossa on
metsittyvä, pienialainen ja matala sorakuoppa. Hautausmaan pohjoispuolella osa-alue rajautuu
harjun pohjoisrinteeseen, joka on mäntyvaltaista tuoretta kangasmetsää (MT). Osa-alueen
länsireunassa kulkee sähkölinja, jonka länsipuolella alkaa profiililtaan vaihteleva soraharjujen ja
kalliokumpareiden muodostama maasto. Idässä osa-alue rajautuu Leväsentiehen. Osa-alueen
kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Osa-alueen kasvilajistossa
todettiin varsin paljon myös kulttuuribiotoopeille tyypillisiä lajeja.

Kuva 90. Hautausmaan alueella oli todettavissa
myös alueen alkuperäislajistoa (MT-kangas).

Kuva 91. Hautausmaan eteläpuolen kuivaa
kangasta.

Suositus. Hautausmaan ympäristössä ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja,
uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä,
muita luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön
suunnittelussa.

35. Mustalampi (LIITTEET, Kartta 4.)
Mustalampi on muodostunut laajan kaksiosaisen supan pohjoispäähän. Lammelta lounaaseen
kurottuu pitkänomainen supan haara, joka ei ole yhtä syvä kuin Mustalammen veden täyttämä osa.
Supan reunat ovat jyrkkiä harjusorarinteitä, paikka paikoin varsin kivisiä mutta ei lohkareisia.
Rinteiden alaosat todettiin lehtomaisiksi: OMaT-, alarinteillä ORT -lehtoa ja kosteapohjaisilla
paikoilla AthAssT -lehtoa. Erityisesti Mustalammen pohjoisrantaa kiertävän harjun alarinteillä
todettiin vaativia lehtolajeja (Kuva 92.) kuten mustakonnanmarja, kivikkoalvejuuri, koiranheisi,
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metsäruusu, ahomatara, sudenmarja ja isotalvikki.. Supan alarinteet todettiin lehtipuuvaltaisiksi
(haapa, hies- ja rauduskoivu, harmaaleppä, rantavyöhykkeessä myös tervaleppä). Leppävaltaisilla
paikoilla oli paikoin todettavissa myös lahopuustoa. Supan koilliseen avautuvat, varjoisat rinteet
Mustalammen eteläpuolella sekä länteen avautuvat rinteet supan eteläisellä haaralla todettiin
pääsääntöisesti mänty- tai kuusivaltaiseksi MT-kankaaksi ja osin hakatuiksi (Kuva 93.).
Supan ylärinteet puusto todettiin mäntyvaltaiseksi tuoreeksi kankaaksi (MT), joka lähellä harjujen
lakia vaihtui kuivaksi (VT) tai karuksi (ClT) kankaiksi (Kuva 94). Karuja kankaita todettiin
erityisesti harjujen lakialueen kumpareilla. Kuivien kankaiden kenttäkerroksen lajisto todettiin
monipuoliseksi. Mustalammen pohjoispuolen harjun laella kiertävien polkujen reunoilla todettiin
mm. idänkeulankärkeä, kangasajuruohoa, kangasvuokkoa, häränkieltä ja kalliokieloa sekä
runsaasti variksenmarjaa ja sianpuolukkaa. Kangasvuokko on uhanalainen (VU –laji).
Kangasajuruoho ja idänkeulankärki ovat LC -lajeja, mutta kumpikaan laji ei ole Järvi-Suomen
alueella uhanalainen. Myös lammen kaakkois- ja eteläsivun harjujen eteläsivulla todettiin
kangasvuokkoa (LIITTEET, Kartta 4) (Kuva 95.). Osa-alueella ei todettu pikkusinisiipeä.

Kuva 92. Mustalammen rehevää pohjoisrantaa
itärannalta kuvattuna. Taustalla avohakkuu.

Kuva 93. Mustalammen etelärannan MTmännikköä harjun pohjoissivulla.

Kuva 94.Mustalammen koillisrannan harjulla
(VT ja CT -kangasta) todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 95. Mustalammen etelärannan harjun
eteläsivulla (kuvassa) todettiin kangasvuokkoa.
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Harjujen ympäröimän Mustalammen vesi on kirkasta, vaikka lampea ympäröi kapeahko sarojen ja
rahkasammalen muodostama hetteikkö. Hetteiköllä todettiin mm. pitkäpääsara, mutasara,
luhtavilla, leväkkö, pyöreälehtikihokki ja pitkälehtikihokki. Lammen lajistosta mainittakoon
ulpukka. lumme ja ruskojärviä. Mustalammen alue on merkittävää pohjaveden
muodostumisaluetta.
Mustalammen supan lounaaseen kurottuvan haarakkeen rinteet todettiin varsin reheviksi (OMaT,
AthAssT) ja lehtipuuvaltaisiksi. Tämän haarakkeen pohjalla kulkee sorapintainen tie ja sen yli
kulkee sähkölinja. Lajisto tällä alueella todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
Kulttuuribiotoopeille tavanomaisia lajeja todettiin runsaasti.
Mustalammen suppa-alueen puusto on nuorta tai korkeintaan keski-ikäistä. Suppa-alueen länsi- ja
luoteispuoli on hakattu aukoksi ja puusto tällä alueella on nuorta, koivuvaltaista taimikkoa.
Taimikkoalueen linnusto todettiin tavanomaiseksi nuorten lehti- ja sekametsien linnustoksi: esim.
lehtokerttu, punakylkirastas, punarinta, peippo, pajulintu, räkättirastas ja keltasirkku.
Mustalammen ranta- ja rinnemetsissä todettiin mm. sini- ja talitiaisen, käpytikan, punatulkun ja
vihervarpusen reviirit. Mustalammen pohjoispuolella todettiin käen reviiri ja lammen
pohjoisrinteessä sirittäjän reviiri. Laji on LC-laji, mutta ei uhanalainen Järvi-Suomessa.
Suositus. Osa-alueella todettiin kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja
uhanalainen laji (VU -laji) (LIITTEET, Kartta 4.). Mustalampi ympäristöineen on maisemallisesti
merkittävä sekä merkittävä pohjaveden muodostumisalue. Em. syiden perusteella alue tulisi jättää
nykytilaansa. Metsätalous alueella on mahdollista, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta
tulisi välttää.

36. Mustalammen pohjoispuoli (LIITTEET, Kartta 4.)
Kallioinen ja kumpareinen osa-alue ulottuu Mustalammen pohjoispuolelta aina Partakoskentiehen
asti. Alue on avohakattu lukuun ottamatta osa-alueen eteläosassa olevan linkkitornin ympäristöä.
(Kuva 96). Linkkitornin ympäristö on keski-ikäistä mäntyvaltaista MT-kangasta.
Hakkuuaukean korkeat kallio- ja harjumäet ovat olleet mäntykankaita (VT, CT) ja notkelmat
kuusivaltaista MT-kangasta. Mäkien lakialueilla oli todettavissa runsaasti kangasajuruohoa ja
idänkeulankärkeä. (Kuva 97.). Idänkeulankärkeä kasvoi runsaasti myös korkeimpien mäkien
Partakoskentien puoleisessa rinteessä (paahteisia lounaissivuja) sekä Partakoskentien varressa
tienpenkalla. Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Alueella on
todettu pikkusinisiipeä viimeksi vuonna 2005 (UHEKS). Laji näyttää kadonneen alueella tehtyjen
hakkuiden jälkeen. Laji on luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltavia lajeja. Tässä
inventoinnissa lajia ei todettu huolimatta useasta seurantakerrasta kesäkuun aikana ja vielä
heinäkuun alussa. Liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle
soveltuvaa elinympäristöä osa-alueelta ei todettu.
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Kuva 96. Osa-alue kaakosta kuvattuna. Kuvan
alue on ollut pikkusinisiiven elinympäristöä.

Kuva 97. Osa-alueen kalliokedoilla todettiin
useita ”perhosbaareja” perhosineen.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Alueen pohjoisosan korkeat harjut kalliokumpareineen
ovat maisemallisesti merkittäviä ja niillä kasvaa monipuolinen paahteisten biotooppien lajisto,
jonka vuoksi kalliokumpareet tulisi jättää nykytilaansa.

37. Kaijanlahti (LIITTEET, Kartta 4.)
Kaijanlahti on matala, mutapohjainen ja hyvin ruskeavetinen lahti, jossa veden vaihtuvuus on
hidasta. Lahden rannat on laajalti rakennettua taajama-aluetta (Kuvat 98. ja 99.), josta tulevat
valumavedet ovat osaltaan rehevöittäneet lahtea. Kaijanlahden vesikasvilajisto indikoi eudystrofista vettä ja lahden eteläosan lajisto eutrofista vettä (Kuva 99.).
37.1. Kaijanlahden suun molemmilla rannoilla on kalliokumpareet, joilla kasvaa kookasta
mäntymetsää (MT-kankaita). Kurkisaari on hiekkaista mäntykangasta (MT- ja laelta osin VT kangasta). Saaressa on kesämökki pihapiireineen. Tie mökille kulkee Kurkisaaren länsirantaa
pitkin. Vesi Kurkisaaren ja Paimensaaren välisessä salmessa kuin myös Kaijanlahden puoleisella
sivulla varsin ruskeaa. Veden vaihtuvuus Kurkisaaren molemmilla puolilla on hidasta.
Kaijanlahden suulla tai Paimensaaren ja mantereen välisessä salmessa ei todettu virtausta.
Kurkisaaren rantavesien vesikasvilajisto todettiin tavanomaiseksi eu-dystrofisten vesien lajistoksi
Kaijanlahden puolella ja lähinnä eutrofiseksi Paimensaaren puolella. Kurkisaaren tyvessä, lähellä
Paimensaareen johtavaa siltaa todettiin piurua.
Kaijanlahden suun itäranta on kallioista, mäntyvaltaista MT -kangasta. Rannan jyrkkyyden vuoksi
vesikasvilajisto todettiin paikoin melko niukaksi. Lajisto indikoi eu-dystrofista vettä. Metsälajisto
todettiin tavanomaiseksi tuoreiden kankaiden lajistoksi. Kauempana rannasta muuttuivat
kulttuuribiotoopeiksi lehtimetsineen. Kulttuuribiotooppien kasvilajisto todettiin monipuoliseksi,
mutta tavanomaiseksi.
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Kuva 98. Täyteen rakennetulla itärannalla
pihapiirit ulottuvat paikoin rantaviivaan asti.

Kuva 99. Kaijanlahden eutrofista perukkaa
keskustaajaman kohdalta. Etualalla vesitatarta.

Kuva 100. Kuvan kanadanhanhet usean muun
vesilintulajin ohella viihtyvät Kaijanlahdella.

Kuva 101. Kaijanlahden länsirannan
tulvametsikkö. Rantavedessä piurua.

Kuva 102. Kaijanlahden perukan rehevää ja
puustoltaan kookasta lehtimetsää.

Kuva 103. Kaijanlahden rehevää itärantaa
lahden suulta kuvattuna.
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Kaijanlahden suun linnusto todettiin tavanomaiseksi. Kurkisaaressa ja saaren rannoilla todettiin
mm. kalalokki, peippo ja pajulintu. Kaijanlahden, Kurkisaaren ja Kärmelammen alueella todettiin
kesän aikana kanadanhanhiparvi, joka suurimmillaan käsitti kymmenen yksilöä (Kuva 100.).
Kaijanlahden suulla todettiin soidintava rantasipipari (NT-laji), jonka reviiri käsitti lahden suun
molemmat rannat. Lahden suun länsirannalla olevan kesäasunnon pihapiirissä todettiin käenpiian
reviiri. Laji on uhanalainen (NT-laji).
37.2. Kaijanlahden länsirantoja ja lahden perukkaa kiertää lehtimetsävyöhyke, joka on laajalti
rakennettu eikä alkuperäistä biotooppia ole jäljellä kuin aivan rantavyöhykkeessä (Kuva 101.).
Paimensaareen johtavan tien ja Kaijanlahden rantaviivan välillä on pienialainen, kosteapohjainen
tulvametsä (harmaaleppää, tervaleppää, seassa raitaa, hies- ja rauduskoivua sekä muutamia
haapoja). Metsässä todettiin kolopuita ja lahopuuta ja rantavyöhykkeessä piurua. Rantametsä
soveltuu liito-oravan elinympäristöksi (Kuva 101.). Myös lahden perukan kulttuuribiotoopeilla
todettiin liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä: pihapiirejä ja kapeita rantalehtokaistaleita
iäkkäine lehtipuineen ja kolopuineen (Kuva 102.) (LIITTEET, Kartta 4.). Lahden perukan rannat
ovat jyrkkiä ja rantaa pitkin kulkee vanha Partakosken tie. Iäkäs lehtipuusto ja muutama pihapiiri
sijoittuvat tien varrelle. Luonnontilaisia biotooppeja Kaijanlahden itärannalla tai lahden perukassa
ei todettu.
Kaijanlahden länsirannan kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Lintulajisto
todettiin monipuoliseksi kulttuuriympäristöjen ja lehti- ja sekametsien lajistoksi (esim.
kirjosieppo, harmaasieppo, lehtokerttu, haarapääsky, räystäspääsky, tervapääsky, pajulintu,
punakylkirastas, haarapääsky, varis, harakka ja punarinta). Ranta- ja vesilintulajisto todettiin
monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi (mm. kalalokki, kalatiira, silkkiuikku, härkälintu,
kanadanhanhi, sinisorsa ja telkkä). Uhanalaisia lintulajeja ei todettu.
37.3. Kaijanlahden itärannat ovat olleet reheväkasvuista lehtimetsää ja jäljelle jäänyt
kenttäkerroksen lajisto indikoi lehtoa (Kuva 103.), mutta alue on täysin rakennettua (Kuva 98.)
eikä täysin luonnontilaisia biotooppeja ollut todettavissa. Kulttuurivaikutuksen vuoksi alueen
kasvi- ja lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta todettu lajisto oli kuitenkin tavanomaista.
Suositus. Kaijanlahden osa-alueella ei todettu uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja.
Kaijanlahden suulla, sen länsirannan kallioniemessä todettiin käenpiian reviiri kesäasunnon
pihapiirissä (NT-laji) sekä lahden suulla rantasipin reviiri (NT-laji). Kaijanlahden länsirannalla ja
lahden perukassa todettiin liito-oravalle soveliasta elinympäristöä, jotka tulisi jättää nykytilaansa.
Länsirannan tulvametsä tulisi jättää lajistollisesti monipuolisena nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 4.).
Kaijanlahden rannoille tulisi jättää 5-10m leveä suojavyöhyke lahden rehevöitymisen
hillitsemiseksi.
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38. Kärmelampi (LIITTEET, Kartta 4.)
Kärmelampi on harjujakson matalaan suppaan muodostunut lahti, joka on ajan kuluessa maatunut
niin, että siitä on muodostunut oma vetensä. Kurkisaari on puolestaan harjusaari, joka on maatunut
mantereeseen kiinni.
Kärmelampi on eutrofinen pieni vesi, jonka pohjoisranta on maatumaa (pullo- ja jouhisaraa,
osmankäämiä, kurjenmiekkaa ja järviruokoa mm.), joka erottaa lammen Paimensaaren ja
mantereen välisestä salmesta. Kärmelammen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi.
Maisemallisesti Kärmelampi on merkittävä Paimensaareen johtavan kapean kannaksen
länsisivulla. Kärmelammen etelärannan metsikkö soveltuu liito-oravan elinpiiriksi. Liito-oravaa
tai merkkejä liito-oravasta osa-alueella ei kuitenkaan todettu.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja. Kärmelampi on maisemallisesti merkittävä vesi ja lammen ympäristössä on liitooravalle soveliasta elinympäristöä, jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa. (LIITTEET, Kartta
4.).

39. Hakamäki (LIITTEET, Kartta 4.)
Hakamäki on korkea, sedimenttipeitteinen kalliomäki, jonka kaakkoispuolelle (distaalipuolelle) on
muodostunut laaja hietasedimentti, johon on perustettu hautausmaa. Hakamäki on museoaluetta ja
jyrkimpiä rinteitä lukuun ottamatta avointa kulttuuribiotooppia (pihapiiriä). Hakamäen rinteiden
lehtimetsässä oli todettavissa myös kookasta lehtipuustoa (raudus- ja hieskoivua sekä haapaa), jota
on harvennettu varsinkin pohjoisrinteiltään. Rinteiden lajistossa todettiin runsaasti
kulttuuribiotoopeille tyypillisiä lajeja. Hautausmaan alue on puistomainen, kasvaen runsaasti
männyn lisäksi myös kookkaita lehtipuita (raudus- ja hieskoivuja) sekä kuusta.
Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Lintulajisto todettiin myös
tavanomaiseksi lehtimetsien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi. Hakamäen luoteisrinteessä, lähellä
rantaa kasvavassa keski-ikäisessä koivikossa todettiin kuhankeittäjän reviiri. Laji on uhanalainen
(NT-laji). Hakamäen rinnemetsät sekä hautausmaan puistomainen metsä soveltuvat liito-oravan
elinympäristöksi, mutta lajia tai merkkejä lajin oleskelusta osa-alueella ei todettu. Maisemallisesti
Hakamäki ja hautausmaa ovat kuntakeskuksen alueella hyvin merkittäviä. Hakamäki on
luonnonsuojelualuetta.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. Liito-oravaa tai merkkejä
liito-oravan oleskelusta osa-alueella ei todettu. Hakamäen luoteisrinteen nuorehkossa koivikossa
todettiin kuhankeittäjän reviiri. Laji on uhanalainen (NT-laji). Hakamäki ja sen eteläpuolella oleva
hautausmaa muodostavat maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Hakamäki on myös
luonnonsuojelualuetta. Osa- alue tulisi jättää nykytilaansa. (LIITTEET, Kartta 4.).
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40. Vesitornin ympäristö (LIITTEET, Kartta 4.)
Vesitornin alue jää Partakoskentien ja keskustaan johtavan kadun väliseen kolmioon. Alue on
hietapitoista harjusoraa, joka laskee jyrkästi kohti Kaijanlahtea. Lakialue on
alkuperäisbiotoopiltaan kuivaa ja karua kangasta (VT-, CT- ja ClT -kangasta), joka alarinteessä
vaihettuu lehdoksi (OMaT- ja alarinteessä ORT -lehtoa). Alue on voimakkaasti muokattua ja
pienialaisilla alkuperäisbiotoppien laikuilla on todettavissa runsaasti myös tulokaslajistoa. Alueen
metsät ovat avo- ja harvennushakattua sekametsää.
Suositus. Hautausmaan ympäristössä ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja,
uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä,
muita luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön
suunnittelussa.

41. Paakkolampi (LIITTEET, Kartta 4.)
Paakkolammen osa-alue on Salpausselän proksimaalipuolen suppa-aluetta, joka on jäänyt
rakennetun alueen keskelle. Itse Paakkolampi on muodostunut jyrkkärinteiseen, syvään suppaan
osa-alueen länsireunassa. Paakkolammen itäpuolella oleva urheilukenttä sijaitsee Paakkolampea
korkeammalla olevassa laajahkossa supassa, jonka pohja on tasattu liikunta-alueeksi. Supien
rinteet ovat harjusoraa.
41.1. Itäosan supan rinteet ovat varjoisalta osalta olleet tuoretta kangasta (MT) ja paahteiselta
osalta kuivaa kangasta (VT), erityisesti supan pohjoisrinteet ovat paahteisia ja alkuperäislajisto
indikoi kuivaa kangasta (VT), pääpuulajina on mänty (Kuva 104.). Kenttäkerroksen lajisto indikoi
kuitenkin voimakasta maaperän ravinnetason nousua (typpipitoista maaperää vaativaa
puutarhalajistoa levinnyt supan rinteille). Supan ylärinteillä todettiin puutarhajätteen
kaatopaikkoja. Rehevöityminen supan alueella on edennyt varsin pitkälle, sillä alun perin kuivan
kankaan lajistossa todettiin runsaasti heiniä ja puustossa todettiin mm. tammea, vaahteraa,
hevoskastanjan taimia sekä runsaasti pihlajaa (Kuvat 105. ja 106.).
41.2. Paakkolammen itä- ja etelärinteet ovat lehtomaisia (OMaT, alarinteet paikoin AthAssT) ja
lehtipuuvaltaisia (haapa, hies- ja rauduskoivua ja lähellä rantaa myös tervaleppää) (Kuva 107.).
Osa lehtipuista on varsin kookkaita ja ikääntyneitä. Pohjoisrannan rinne on mäntyvaltaista MTkangasta, joka ylärinteessä muuttuu vähitellen kuivaksi kankaaksi (VT) (Kuva 108.).
Pientaloalueen rehevöittävä vaikutus on kuitenkin todettavissa myös pohjoisrinteen
kasvilajistossa.
Itse Paakkolampi todettiin eu-dystrofiseksi vedeksi, joka on rehevöitymässä paitsi luontaisen
hitaan umpeenkasvun (Kuva 109.) myös länsi- ja etelärannan ravinnevalumien myötä (Kuva 107.).
Lammen rannoilla olikin todettavissa tavanomaisen rahka-sarahetteiköllä kasvavan lajiston lisäksi
mm. vesikuusta, ratamosarpiota ja kurjenmiekkaa. Lampi on pitkälle liettynyt ja hyvin
ruskeavetinen. Muutamia kelluslehtisten kasvustoja todettiin myös lammen keskellä. Aivan
Paakkolammen etelärantaa kiertää kuntopolku, jonka varressa on rantasauna.
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Kuva 104. Itäosan supan lähes luonnontilaista
VT-kangasta urheilukentän pohjoispuolella.

Kuva 105. Itäosan supassa erityisesti koillis- ja
itärinteet (kadun varsi) ovat rehevöityneet.

Kuva 106. Omakotialueelta levinnyttä
tulokaslajistoa (hevoskastanja) itäosan supassa.

Kuva 107. Paakkolammessa on todettavissa
rehevöitymistä. Kuva etelärannasta itään päin.

Kuva 108. Paakkolammen koillisranta on
harjurantaa (MT- ja VT -kangasta).

Kuva 109. Paakkolammen luonnonkaunista
pohjoisrantaa syysruskan aikaan.

Kasvi- ja lintulajisto Paakkolammen osa-alueella todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
Osa-alueen kasvilajiston monipuolisuus johtuu paljolti kulttuurilajistosta, joka on levinnyt
ympäröivältä pientaloalueelta. Paakkolammen itä- ja etelärannan lehtipuuvaltaiset metsät
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soveltuvat liito-oravan elinpiiriksi (LIITTEET, Kartta 4..), mutta lajia tai merkkejä lajin oleskelusta
alueella ei todettu. Osa etelärannan kookkaimmasta puustosta (iäkkäitä koivuja) on osa kaadettu
kuntopolun valaistuksen tieltä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Paakkolammen suppa on
maisemallisesti merkittävä. Paakkolammen ympäristö, erityisesti etelärannan lehtimetsärinne, on myös
liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Näistä syistä johtuen Paakkolampi ympäristöineen tulisi jättää
nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 4.). Alueen liikuntareittiverkostoa on mahdollista kehittää edelleen.

42. Uuden koulukeskuksen ympäristö (LIITTEET, Kartta 4.)
Uusi koulukeskus on rakennettu kuivalle kankaalle (VT-, paikoin CT -kangasta). Osa-alue on
deltan lakea, jonka pohjoispäässä on laaja, jyrkkärinteinen suppa ja eteläosassa pienialaisten
suppien sarja. Osa-alue rajautuu katuverkon sisälle. Aluetta luonnehtii laaja koulun pihapiiri,
muuten alue koulun ympäristössä on kuivaa kangasta (VT) (Kuva 110.). Vain pohjoisosan laajan
supan alarinteet ja pohja on tuoretta kangasta (MT). Valtapuuna alueella on mänty. Pohjoispään
supan rinteillä aluspuusto on vaihtumassa lehtipuiksi (vaahtera, hieskoivu, pihlaja, tammi mm.)
(Kuva 111.). Suppaa ympäröivän pientaloalueelta ja katuverkosta suppaan tulevat ravinteiset
pintavedet sekä puutarhoista tuleva siemenkylvö ovat muuttamassa supan lajistoa. Koulun
eteläpuolen pienten suppien kokonaisuus on vielä varsin luonnontilainen, koska ne sijaitsevat
katuverkon tason yläpuolella. Lähellä tien vartta olevissa supissa on kuitenkin todettavissa
rehevöitymistä (heinien osuus kenttäkerroksessa on merkittävä) ja paikoin suppien metsissä on
todettavissa kulumista, mutta alkuperäinen VT-kankaan lajisto on säilynyt varsin hyvin.
Eteläpuolen supilla todettiin mm. idänkeulankärkeä.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja kulttuuribiotooppien
lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä uhanalaisille
lajeille soveltuvia elinympäristöjä.

Kuva 110. Koulun etelästä kuvattuna. Etualalla
kuivaa kangasta (VT-, paikoin CT -kangasta).

Kuva 111. Koulun pohjoispuolen supan puusto
on vaihtumassa rehevöitymisen vuoksi.
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Koulun eteläpuolen pienten suppien kokonaisuus on
maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi ne tulisi säilyttää nykytilassaan. Koulun pohjoispuolen
laaja ja syvä suppa on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa.
Metsänhoito alueella on mahdollista, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta tulisi välttää.

43. Jäähallin ja vanhan koulukeskuksen ympäristö (LIITTEET, Kartta 4.)
Jäähalli on rakennettu entiseen sorakuoppaan, jonka vuoksi osa-alue on suurimmaksi osaksi
muokattua kulttuuribiotooppia ja kulttuurimaisemaa. Maaperä alueella on harjusoraa. Jäähallin ja
valtatien väliin jää kapea kaistale mäntyä kasvavaa kuivaa kangasta (CT) (Kuva 112.), jonka
maaperä on hietapitoista harjusoraa. Jäähallin koillispuolella on avohakattu kuivan kankaan (VT)
kumpare, joka on pitkälle heinettynyt.

Kuva 112. CT -kangasta valtatien ja jäähallin
välissä. Maaperä kuvan alueella on hietaista.

Kuva 113. Jäähallin kaakkoispuolen
mäntykangasta. Taustalla valtatie 13.

Kuva 114. Suppamaiseman yleisilme on
säilynyt pururatojen rakentamisesta huolimatta.

Kuva 115. Osa-alueen kenttäkerros indikoi
kuivaa ja karua kangasta (VT/CT ja ClT).
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Vanha koulukeskus on rakennettu aikanaan kuivalle kankaalle (VT- ja paikoin CT -kangasta).
Maaperä koulukeskuksen ympäristössä on hietapitoista harjusoraa. Kankaan lakialueen
alkuperäislajisto indikoi kuivaa kangasta (VT, paikoin CT), joka länteen ja pohjoiseen päin
mentäessä muuttuu lehtomaiseksi (OMaT ja ORT) maaston laskiessa kohti Paakkolammen rantaa.
Koulukeskuksen ympäristön lajisto on kuitenkin muuttunut voimakkaasti alueen käytön aikana
eikä alkuperäisbiotooppeja ole enää todettavissa.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

44.Jäähallin kaakkoispuoli (suppa-alueen pururadat) (LIITTEET, Kartta 4.)
Jäähallin ja tenniskenttien kanssa samaan liikunta- ja vapaa-ajanalueen kokonaisuuteen kuuluu
myös Petynmäen risteyksen suppa-alueen pururadat. Alue on säilynyt varsin hyvin alkuperäisenä
luontotyyppinä, mäntyä kasvavana VT- tai CT -kankaana (Kuvat 113.-115.). Osa alueesta on
deltan alavaa lakialuetta, osa suppa-aluetta. maaperää luonnehtii hietapitoinen harjusora ja paikoin
hietasedimentit. Ihmistoiminta alueella näkyy lähinnä suppien kautta kiertävinä pururatoina,
joiden vaikutus osa-alueen metsäluontoon on jäänyt rajalliseksi. Huolimatta pururadoista osa-alue
on maisemallisesti merkittävä kokonaisuus (Kuva 114.).
Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Kasvilajisto indikoi
tuoretta ja kuivaa kangasta. erityisesti kuivien kankaiden (VT ja CT) biotoopeilla todettiin
paahteisten paikkojen lajeja, kuten kangasajuruohoa ja häränkieltä. Näiden lisäksi osa-alueella
todettiin runsaasti kangasvuokkoa (VU -laji), jota todettiin myös pururatojen vierustoilla
(LIITTEET, Kartta 4.).
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella eikä uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Osa-alue on
maisemallisesti merkittävä suppa-alue, jolla todettiin runsaasti kangasvuokkoja. Kangasvuokko on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji). Näistä syistä alue olisi
pidettävä nykytilassaan. Pururatojen käytölle tai metsätaloudelle ei ole estettä. Avohakkuuta ja
maan muokkausta alueella tulisi kuitenkin välttää.

45. Keskustaajama (LIITTEET, Kartta 5.)
Keskustaajaman osa-alue kattaa valtatien pohjoispuolen taajama-alueen. Alueella on voimassa
oleva kaava ja satamarannan osayleiskaava on vireillä. Alue koostuu erilaisista
kulttuuribiotoopeista (mm. entisiä viljelyalueita, tyhjiä tontteja, pihapiirejä ja liikenneväyliä).
Satama-alue ja Myllylammen taajamasta uimarantaan johtavan ojan varsi ovat ainoat alueet, joilla
on yhtenäinen puusto (harmaa- ja tervaleppää, hies- ja rauduskoivua, paikoin haapaa), mutta
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kyseessä ovat kuitenkin sekundaarimetsät. Myös valtatien varressa on kapea kaistale lehtimetsää,
joka on muodostunut ajomaalle. Alkuperäisbiotooppeja ei osa-alueella todettu.
Osa-alueen kasvilajisto on suunnittelualueen monipuolisin käsittäen alkuperäisbiotooppien ja
kulttuuribiotooppien lajistoa sekä puutarhakarkulaisia. Lajisto todettiin kuitenkin tavanomaiseksi,
rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja ei todettu. Osa-alueen lintulajisto todettiin niin ikään
monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Vähälukuisempia lajien reviirejä todettiin mm. kultarinnan
reviiri uimarannan eteläpuolella, satakielen reviiri Pappilan rannassa sekä puolenkymmentä
viitakerttusen reviiriä eri puolilla taajamaa. Ydinkeskustassa todettiin tervapääskykolonia ja eri
puolilla keskustaajamaa todettiin useita pesiviä naakkapareja.
Myllylammen taajamasta tulevan ojanvarren lehtimetsä aina uimarannan eteläpuolen metsikköön
asti on liito-oravalle soveliasta elinympäristöä, mutta lajia tai merkkejä lajin oleskelusta alueella ei
inventoinnin yhteydessä todettu (LIITTEET, Kartta 5.). Ojanvarsimetsikkö on yhtenäinen
ekologinen käytävä, joka kulkee Pappilanlahden rannasta keskustaajaman läpi ja jatkuu
Myllylammen taajaman puolella
Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu
liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella, mutta valtatien ja uimarannan välillä kulkeva
ojan varsi lehtipuineen soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Yhtenäinen kasvipeite ojan molemmin
puolin vähentää myös ravinnevalumia ojaan ja edelleen Kuolimoon. Näistä syistä johtuen ojanvarren
lehtimetsä tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.).

46. Myllylammen taajama (LIITTEET, Kartta 5.)
Myllylammen taajama on valtatien eteläpuolelle jäävä osa keskustaajamaa. Taajama on rakennettu
Selkäkankaan proksimaalipuolen laajaan notkelmaan. Maaperä alueella on hietaa. Alavimmilta
kohdiltaan pintamaa on multainen ja kostea ja kenttäkerroksen lajistossa oli todettavissa merkkejä
siitä, että paikalla on ollut lehtoa. Nykyisin koko alue on rakennettu aivan valtatien vartta lukuun
ottamatta.
Maaperän profiili nousee valtatien varresta osa-alueen reunoja kohti mentäessä. Etelässä alue
rajautuu itä-länsi -suuntaiseen harjuun, lännessä reunamuodostuman distaali -osaan ja idässä
Selkäkankaan deltan proksimaaliosaan. Pohjoisessa aluetta rajaa valtatien korkea penger.
Maaperän noustessa lehtomaisten metsien metsätyyppi (AthAssT, ORT ja OMaT) muuttuu
lehtomaiseksi kankaaksi (OMT) ja edelleen tuoreeksi kankaaksi (MT), ja etelässä noustaessa
harjun lakialueille metsätyyppi muuttuu lopulta kuivaksi kankaaksi (VT, CT), jolloin valtapuuna
on mänty. Rinnealueet aivan lakea myöten on kuitenkin pääosin rakennettu eikä
alkuperäisbiotooppeja ole todettavissa juuri muualla kuin osa-alueen etelärajalla, harjun laella ja
etelärinteessä (Myllylammin puoleisella sivulla) (Kuva 116.). Keskustaan johtavan alikulkusillan
itäpuolella, jyrkähkössä rinteessä on rauhoitusalue, jonka puusto on hakattu pois. Alue todettiin
nuoreksi lehtipuu -taimikoksi.
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Kulttuuribiotoopit ovat osa-alueella vallitsevina. Paikoin oli todettavissa pieniä aloja rehevää,
lehtipuuvaltaista sekundaarimetsää (valtatien varressa mm.). Osa-alueen keskellä on
kasvillisuudeltaan rehevää, rakentamatonta aluetta, joka on osin hakattu ja myös maaperää on
paikoin raivattu (Kuva 117.). Suurin osa alueesta on katuverkkoa, puutarhoja ja joutomaalaikkuja
ja muistuttaa mosaiikkimaisuudessaan tyypillistä kaupunkiluonnon biotooppirakennetta. Osaalueen kaakkoiskulmassa, taajamien välissä on mäntykangasta (MT, paikoin VT), jossa oli
todettavissa runsaasti pieniä harjukumpuja ja suppia.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin biotooppilaikkujen kirjavuuden vuoksi monipuoliseksi,
mutta tavanomaiseksi (alueen linnustossa todettiin mm. mustapääkerttu, lehtokerttu, mustarastas,
punakylkirastas, räkättirastas, sinitiainen, talitiainen, kirjosieppo, harmaasieppo, leppälintu,
peippo, harakka ja varis). Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella. Valtatien varren lehtimetsät lähellä alikulkusiltaa (LIITTEET, Kartta 5.) soveltuvat liitooravan elinpiiriksi.

Kuva 116. Myllylammen taajama rajautuu
etelässä länsi-itä -suuntaiseen harjujaksoon.

Kuva 117. Myllylammen taajama on pitkälle
muokattua. Metsät ovat sekundaarimetsää.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella
ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella, mutta valtatien varren rehevä
sekundaarimetsä lehtipuineen soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, jonka vuoksi alue tulisi jättää
nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.).

47. Särkänmäki ja Petynkankaan teollisuusalue (LIITTEET, Kartta 5.)
Särkänmäellä sijaitseva Petynkankaan teollisuusalue sijaitsee deltan lakialueella. Osa-alue on
profiililtaan maltillista, loivasti kumpuilevaa aluetta, jolla on aikanaan suoritettu laajoja
maansiirtotöitä mm. kuorimalla pintamaata pois teollisuushallien paikalta ja kasaamalla sitä
tonttien reunoille. Maaperä on hietapitoista soraa, rakentamattomilta alueilta metsätyypiltään
tuoretta (MT) tai kuivaa kangasta (VT, CT). Puusto on ollut lähes yksinomaan mäntyä. Osa-alue
on kuitenkin lähes kokonaan rakennettua ympäristöä lehtipuineen ja tyypillisien joutamaan

60

lajeineen (Kuva 118.). Vain valtatie 13:ta varrella on säilynyt kapea kaistale muokkaamattomana
ja rakentamattomana (VT- ja paikoin CT -kangasta) (Kuva 119.). Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto
todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kangasmetsien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi.
Liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai uhanalaisille lajeille soveltuvaa
elinympäristöä osa-alueella ei todettu. Särkänmäessä on todettu kehrääjä (lähde: Tiira), Joka on
RT-laji. Lajille ei suosituksia, koska kaikki todetut reviirit (LIITTEET, Kartat 5. ja 6.), todettiin
hakkuuaukealla, taimikossa tai talousmetsässä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

Kuva 118. Teollisuusalueen itäreunaa
Petynmäessä.

Kuva 119. Valtatie 13 varrella on säilynyt
alueen alkuperäistä VT- ja CT -kangasta.

48.Petynmäki (LIITTEET, Kartta 5.)
Petynmäen osa-alue rajautuu pohjoisessa teollisuusalueeseen, idässä valtatiehen, lännessä
proksimaalisivun raviineihin ja suppa-alueisiin ja etelässä Selkäkankaantiehen (LIITTEET, Kartta
5.). Osa-alueen keskellä koillis-lounas -suuntaisella harjanteella kulkee leveähkö hiekkatie
vanhoille soramontuille, jonka kaakkoispuolella maasto alkaa loivasti laskeutua (Kuva 121.) kohti
deltan reunaa. Osa-alueella risteilee lukuisia pieniä teitä, pururatoja sekä polkuja ja alueen yli
kulkee myös useita sähkölinjoja. Petynmäen itä- ja kaakkoisosat muodostuvat loivasti
kumpuilevasta deltan lakialueesta, jolla oli todettavissa laajoja hietapitoisia alueita (CT-, paikoin
ClT -kangasta) (Kuva 120.). Mentäessä osa-alueen länsi- ja eteläosiin, maaperä vaihtuu
hietapitoiseksi harjusoraksi ja metsätyyppi tuoreeksi kankaaksi (MT)..
Osa-alueen itä- ja keskiosat on avohakattu parikymmentä vuotta sitten kasvaen nuorta männikköä
(Kuva 120.). Pääosa hakatusta alueesta on hietasedimenttimaita ja metsätyypiltään kuivaa
kangasta (VT tai CT). Kaakkoisosassa on päättöhakkuuvaiheen männikköä (Kuva 121.). Länsi- ja
eteläosissa todettiin lähes yksinomaan tuoreita kankaita (MT). Metsät osa-alueen länsiosissa ovat
pääosin päättöhakkuvaiheen MT- tai VT -männikköä. Osa-alueen eteläreunan MT- ja VT -kankaat
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ovat niukkalajista, keski-ikäistä mäntymetsää, josta eteläisin osa on laajalti avohakattu muutama
vuosi sitten (Kuva 122.).
Petynmäen kasvilajisto todettiin muutoin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi, mutta alueen
itäosassa todettiin kaksi laajaa kangasvuokkoesiintymää. Kangasvuokkoesiintyvät painottuivat
Petynmäen teollisuusalueen eteläsivulle sekä valtatie 13:n laitaan, pienen teollisuusalueen
ympärille (LIITTEET, Kartta 5.). Länsi- ja eteläosissa kangasvuokkoa ei todettu. Kangasvuokko
on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji). Selkäkankaantien laidassa,
osa-alueen itäosassa, todettiin kelta-apilaa kulttuuribiotoopilla. Laji on vähälukuinen, mutta ei
uhanalainen. Muutoin alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kuivien ja tuoreiden kankaiden
ja kulttuuribiotooppien lajistoksi.

Kuva 120. Petynmäen hietakumpareiden
taimikoissa todettiin runsaasti kangasvuokkoa.

Kuva 121. Deltan kaakkoon viettävässä osassa
(kuvassa) todettiin runsaasti kangasvuokkoa.

Kuva 122.Petynkankaan deltan eteläosan
avohakkuualuetta Selkäkankaantieltä kuvattuna.

Kuva 123. Pääosan vuotta kangasvuokko on
kangasmetsissä varsin huomaamaton laji.

Alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi (mm. peippo, metsäkirvinen, vihervarpunen ja
pajulintu). Alueella ei todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta tai liito-oravalle
soveltuvia elinympäristöjä. Hakkuuaukealla on todettu soiva kehrääjä -koiras (lähde: Tiira) aivan
valtatien varressa ja toinen koiras osa-alueen keskellä taimikossa. Laji on RT-laji.
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Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Alueella
todettiin kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU laji). Lajin kasvualueet tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.). Metsätaloudelle
kangasvuokon esiintymäalueilla ei ole estettä, mutta avohakkuita ja maan muokkausta tulisi
välttää. Kehrääjästä ei suosituksia (molemmat todetut koiraat soivat hakkuuaukealla).

49. Petynmäen kaakkoispuoli (LIITTEET, Kartta 5.)
Osa-alue käsittää deltan Selkäkankaantien kaakkoispuolella ja sen distaalireunan valtatieltä
Pilkkasillansuon edustalle. Deltan lakialueet ovat lähellä Selkäkankaantietä harjusoraa, mutta
maaperä muuttuu hyvin hietapitoiseksi deltan reunaa kohti. Tämä oli todettavissa erityisesti
valtatien varressa ja osa-alueen eteläpäässä. Myös deltan distaalireunan alarinteet ja deltan edusta
todettiin hietamaaksi.
Koko lakialue on intensiivisen metsätalouden piirissä. Kookkaampaa puustoa (mänty) todettiin
deltan laella lähellä valtatie 13:a (Kuva 124), deltan distaalirinteessä sekä deltan edustan alavalla
maalla. Lakialueen eteläosat ovat aukkohakattu tai kasvavat nuorta männikköä tai mänty-koivu –
sekametsätaimikkoa. Kenttäkerroksen lajisto indikoi VT-kangasta, paahteiset kumparealueet
paikoittain CT -kangasta. Distaalirinteen alaosassa metsätyyppi vaihtui vähitellen tuoreeksi
kankaaksi (MT). Deltan edustan sekundaarimetsissä lehtipuut muodostuivat vallitseviksi (mm.
metsittynyttä peltoa).
Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi (esim. peippo, käpytikka,
harmaasieppo sekä metsäkirvinen) ja deltan edustalla tavanomaiseksi lehtimetsien lajistoksi (esim.
lehtokerttu, pajulintu, punakylkirastas ja mustarastas). Vähälukuisemmista lajeista mainittakoon
distaalirinteessä todetut kulorastaan ja leppälinnun reviirit sekä hakkuuaukealla todettu kehrääjän
reviiri (LIITTEET, Kartta 5.). Kehrääjä on alueellisesti uhanalainen (RT-laji). Kasvilajisto
todettiin kangasvuokkoa lukuun ottamatta tavanomaiseksi kuivien ja tuoreiden kankaiden
lajistoksi. Kangasvuokkoa (VU -laji) todettiin runsaasti deltan laella valtatien viereisellä osalla
sekä muutamia yksilöitä distaalirinteen reunalla sähkölinjan alla ja distaalirinteen raviinin
paahteisella eteläreunalla (LIITTEET, Kartta 5.). Yksittäinen kangasvuokko todettiin
pienialaisella hietapitoisella kumpareella osa-alueen eteläpäässä keskellä avohakkuuta
(LIITTEET, Kartta 5.).
Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Alueella
todettiin kangasvuokkoesiintymiä. laji on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen
(VU-laji), jonka vuoksi lajin kasvualueet tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.).
Metsätaloudelle ei ole estettä, mutta avohakkuita ja maan muokkausta tulisi välttää kangasvuokon
kasvupaikoilla. Kehrääjästä ei suosituksia, sillä reviiri todettiin hakkuuaukealla.
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50. Pilkkasillansuo (LIITTEET, Kartta 5.)
Pilkkasillansuon osa-alue sijaitsee Petynmäen alla, valtatien länsipuolella aivan Selkäkankaan
deltan edustalla. Alueen alavimmat hietamaat ovat ojitettua isovarpurämettä (Kuva 125.) ja
kumpareet hietapitoisen sedimentin peittämiä kalliokumpareita, joilla metsät ovat pääosin MTkankaita. Kumpareiden metsissä kasvoi kuusen ja männyn joukossa runsaasti haapaa sekä hies- ja
rauduskoivua. Pilkkasillansuon länsireunan alavat hietamaat on ojitettu ja hakattu deltan
etureunaan asti. Pilkkasillansuon koillispäässä on pienialainen, umpeen kasvava suolampi, jonka
koillispuolella on lehtipuuvaltainen pihapiiri. Osa pihapiirin ympäristön lehtimetsistä todettiin
metsittyneiksi pelloiksi.
Osa-alueella ei todettu luonnontilaisia biotooppeja. Osa-alueen kasvilajisto todettiin tyypilliseksi
kangasmetsien ja varpurämeiden sekä kulttuuribiotooppien lajistoksi. Osa-alueen lintulajisto
todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kangasmetsien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi.
hakkuuaukealla todettiin kehrääjän reviiri (LIITTEET, Kartta 5.). Laji on alueellisesti uhanalainen
(RT-laji). Aivan deltan juurella, osa-alueen koilliskulman pihapiirissä todettiin mustapääkertun
reviiri. Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Osaalueen koilliskulmassa, deltan juurella olevan pihapiirin ja sen lähiympäristön lehtimetsä soveltuu
liito-oravan elinympäristöksi.

Kuva 124 Valtatie 13 varren kangasvuokkoja.
Taustalla pienen teollisuusalueen rakennuksia.

Kuva 125. Pilkkasillansuo on ojitettua ja
harvennettua isovarpurämettä.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella
ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Osa-alueen koilliskulman
lehtimetsä soveltuu liito-oravan elinympäristöksi ja tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta
5.). Kehrääjästä ei suosituksia, sillä reviiri todettiin hakkuuaukean reunassa.
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51. Piklammen itä- ja koillispuoli (LIITTEET, Kartta 5.)
Pikalammen itä- ja koillispuolen raviini-, harju- ja suppa-alue on muodostunut Selkäkankaan
deltan proksimaalisivuun. Alue on maisemallisesti hyvin vaihtelevaa hietamaata ja maisemallisesti
merkittävä (Kuva 126.). Kumpareiden ja deltan reunojen maaperä on hietapitoista harjusoraa,
alavat alueet ovat puolestaan hietasedimenttien peitossa. Paikoin kumpareet ovat kokonaan
hietakerroksen peittämiä (Kuva 127.). Alueen rinteet avautuvat lounaaseen ja kesällä alue voi olla
varsin paahteinen. Osa-alueen eteläreunan ja pohjoisreunan kapeat ja jyrkkärinteiset harjut ovat
hietapitoista harjusoraa ja niiden etelä- ja lounaisrinteet ovat kesällä hyvin paahteiset.

Kuva 126. Piklammen itä- ja koillispuoli on
maisemallisesti merkittävä harju- ja raviinialue

Kuva 127. Piklammen itä- ja koillispuolen
maaperä on vaaleaa hietaa tai hietaista soraa.

Kuva 128. Kuvan hakkuuaukealta todettiin
toista sataa kangasvuokon kasvustoa.

Kuva 129. Piklammen koillispuolella harjujen
paahderinteet ovat kangasvuokon suosiossa.

Alueen metsät todettiin mäntyvaltaisiksi tai puhtaiksi männiköiksi. Tuoretta kangasta (MT)
todettiin osa-alueella hyvin vähän, lähinnä joidenkin suppien pohjalla sekä hieman laajemmin osaalueen eteläosassa olevalla alavalla, kosteammalla hietamaalla. Kuivat kankaat (VT, CT) todettiin
alueella vallitseviksi. CT -kankaita oli erityisesti todettavissa alavien, lounaaseen avautuvien
alueiden hietamailla, esim. raviinien edustan loivilla kumpareilla. Suurin osa alueen metsistä on
hakattu kasvaen nuorta mäntytaimikkoa (Kuva 128.). Karun ja kuivan maaperän vuoksi
avohakkuualueet eivät ole kuitenkaan erityisen heinettyneitä.
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Osa-alueen hietasedimenteillä todettiin laajalti kangasvuokkoa (VU-laji), joka ei näytä kärsineen
merkittävästi hakkuista (avohakkuualueilla ei todettu merkittävää heinien runsastumista) vaan laji
todettiin elinvoimaiseksi myös tiheissä taimikoissa. Hietasedimenttikumpareiden lisäksi
kangasvuokkoa oli todettavissa myös raviinien reunamilla ja koillisosan harjun paahderinteillä
(Kuva 129.). Kangasvuokon lisäksi alueella oli todettavissa runsaana myös muita harjulajeja, kuten
häränkieltä, sarjatalvikkia, kangasajuruohoa, keltatalvikkia ja keltaliekoa. Osa-alueen lintulajisto
todettiin tavanomaiseksi. Piklammen koillispuolen harjulla on todettu kehrääjän reviiri (lähde:
Tiira). Laji on alueellisesti uhanalainen (RT-laji) Järvi-Suomessa.
Suositus. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liitooravalle soveltuvia elinympäristöjä. Osa-alue on maisemallisesti merkittävä suppa- ja raviinialue,
jolla todettiin kymmeniä kangasvuokkokasvustoja. Laji on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu
ja uhanalainen laji (VU-laji), jonka vuoksi alue olisi jätettävä nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.).
Metsänhoitotoimille ei ole estettä, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta (esim. aurausta)
metsänhoitotoimissa tulisi välttää. Osa-alue on maisemallisesti merkittävä. Kehrääjä todettu
ensiharvennusvaiheen harjumännikössä, ei suosituksia lajista.

52. Myllylammenvieru (LIITTEET, Kartta 5.)
Myllylammenvierun osa-alue muodostuu Selkäkankaan deltan kaakkoiskulmasta
Selkäkankaantien ja Kirkkosuon välillä. Deltan reuna laskee varsin jyrkästi kohti Kirkkosuota.
Myllylammen kohdalla deltan distaaalireuna jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Deltan itään
avautuvalla reunalla on soranottoalue (Kuva 130.). Distaalirinteen edustan metsät ojitetun
Kirkkosuon reunoilla on avohakattu kasvaen nuorta koivikkoa (Kuva 132.).
Alue on hietapitoista harjusoraa, jossa siellä täällä oli todettavissa pienialaisia hietasedimenttejä.
Alueen metsät ovat intensiivisen metsätalouden piirissä. Osa-alueen pohjoispään mäntymetsät
(VT- ja paikoin CT -kangasta) sorakuopan pohjoispuolelta on laajalti avohakattu (Kuva 131).
Sorakuopalta lounaaseen kasvaa pääasiassa keski-ikäistä mäntymetsää (VT- ja MT -kangasta)
(Kuva 133.), joka distaalirinteessä Myllylammen kohdalla vaihtuu kuusivaltaiseksi
kangasmetsäksi (MT). Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien
lajistoksi. Alueella todettu kehrääjän reviiri sijaitsi talousmetsässä (laji on RT-laji).
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisille lajeille
(direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Kehrääjästä ei suosituksia, reviiri
talousmetsässä.
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Kuva 130. Myllylammenvierun käytössä oleva
soranottoalue.

Kuva 131. Laajalti avohakattua deltan
lakialuetta (VT) Myllylammenvierussa.

Kuva 132. Deltan edusta (Kirkkosuo) kasvaa
nuorta koivikkoa. Etualalla vanha sorakuoppa.

Kuva 133. Hakkaamaton deltan laki on kuivaa
kangasta, alarinteet tuoretta kangasta.

53. Salmensilta (LIITTEET, Kartta 5.)
Salmensilta on etelään viettävää deltan lakialuetta suunnittelualueen eteläreunassa. Osa-alue on
hietapitoista harjusoraa. Alue on loivasti kumpuilevaa deltan lakea, jossa on todettavissa muutama
laakea suppa ja matala raviini. Alueen metsät ovat mäntyvaltaista tuoretta (MT) ja kuivaa kangasta
(VT). Pienialaisten suppien ja matalien raviinien kenttäkerroslajisto indikoi tuoretta kangasta
(MT). Metsää osa-alueella todettiin niukasti, sillä osa-alueella on laaja saha-alue, jonka ympäristöt
on avohakattu (Kuvat 134. ja 135.). Lisäksi saha-alue muodostaa deltan laelle laajan, maaperältään
muokatun laanin (lastaus- ja varastointialueet, tiestö ja saharakennukset).
Alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Rakennetulla alueella
todettiin monipuolinen kulttuuribiotoopeille tyypillinen lajisto (esim. kylänurmikka, punanata,
niittyhumala, harakankello, litukka, piharatamo ja pihatatar). Alueen lintulajisto todettiin varsin
tavanomaiseksi ja avohakkuun vuoksi myös niukaksi (peippo, metsäkirvinen, keltasirkku ja
vihervarpunen). Avohakkuualueen keskellä jätetyissä yksittäisissä puissa todettiin säännöllisesti
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käkikoiras kukkumassa ja saharakennusten yllä todettiin säännöllisesti saalistavia räystäspääskyjä,
jotka ilmeisesti pesivät sahan rakennuksissa.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

Kuva 134. Selkäkankaantien varren saha-aluetta
lännestä kuvattuna.

Kuva 135. Saha-alueen ympäristö on laajalti
avohakattu. Kuvan avohakkuu sahalta itään.

54. Leukuu (LIITTEET, Kartta 5.)
Leukuun osa-alue käsittää Selkäkankaan deltan eteläosan Selkäkankaantien eteläpuolella
Leukuusta aina lännessä olevalle kookkaalle raviinille asti. Osa-alueen erityispiirteenä on
lähteinen ja tihkupintainen deltan distaalireuna.
Deltan lakialue on hietapitoista, hienjakoista harjusoraa. Deltan lakialueen metsät todettiin
lajistoltaan tavanomaiseksi ja puustoltaan keski-ikäiseksi tuoreeksi (MT) tai kuivaksi kankaaksi
(VT), jossa valtapuuna on mänty (Kuva 136.). Sekä deltan lakialueella, Selkäkankaantien varressa,
että deltan reunalla on suoritettu avohakkuita (Kuvat 137. ja 138.).
Deltan distaalireuna on maaperältään hietaa, hiesua ja hietapitoista harjusoraa. Paahteisimmilta
paikoiltaan distaalireuna todettiin CT -kankaaksi. Distaalirinne on hietaa ja hiesua, Leukuun
kohdalla oli todettavissa myös savisuutta jonka vuoksi kasvillisuus alueella on hyvin rehevää
(Kuva 139.). Lähteisimmillä paikoilla ja tihkupinnoilla maaperä on mullansekaista, jossa
eloperäinen aines vallitsevana. Distaalirinteiden ja rinteen edustan sedimenttimaiden kasvillisuus
indikoi lehtoa (ORT, AthAssT) (Kuva 140.). Rinteen ja rinteen edustan puustoa on hakattu ja
useita lähteisiä paikkoja on ojitettu. Distaalirinteessä lehtipuusto (hies- ja rauduskoivu, haapa,
paikoin myös tuomi ja raita) todettiin vallitsevaksi. Leukuun kohdalta länteen kasvillisuus on
rehevää ja puusto kookasta. Alue sopii liito-oravan elinympäristöksi (Kuva 141.).
Deltan lakialueen metsät ovat intensiivisen metsätalouden piirissä, alarinteen tihkupintaiset metsät
on monin paikoin ojitettu ja rinnemetsät paikoin myös hakattu eikä täysin luonnontilaisia
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biotooppeja ollut todettavissa. Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta
tavanomaiseksi kangasmetsien (MT, VT, CT) ja ravinteisten lehtojen (ORT, AthAssT) lajistoksi
(Kuva 139.).

Kuva 136. Leukuun itäpuolen kuivaa kangasta.
Kuvan alueella todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 137. Leukuun länsipuolen avohakkuu,
jossa todettiin kangasvuokkoa.

Kuva 138. Hakkuita on ulotettu paikoin
distaalirinteelle asti.

Kuva 139. Distaalirinteen alaosat todettiin
laajalti tihkupintaisiksi, osin lähteisiksi.

Kuva 140. Osa distaalirinteestä todettiin
keskiravinteiseksi tai ravinteiseksi lehdoksi.

Kuva 141. Distaalirinteen puusto on paikoin
kookasta, myös kolo- ja lahopuita todettiin.
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Distaalirinteen yläreunassa sekä deltan laella, lähellä distaalirinteen reunaa todettiin useita
kangasvuokkokasvustoja. Osa-alueen itärajan kangasvuokot (LIITTEET, Kartta 5.) todettiin
hakkaamattomalta mäntykankaalta (VT), muut havainnot tehtiin avohakkuualueelta. Osa
kangasvuokoista kasvoi hakkuiden vuoksi runsastuneen heinikon seassa. Laji on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU-laji)
Osa-alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kangasmetsien ja
lehtimetsien sekä kulttuuribiotooppien lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liitooravan oleskelusta alueella. Deltan distaalirinteen metsät todettiin liito-oravalle soveltuvaksi
elinympäristöksi.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi erityisesti huomioitava
maankäytön suunnittelussa. Deltan distaalirinteen metsät todettiin liito-oravalle soveltuvaksi
elinympäristöksi. Lisäksi distaalirinne todettiin paikoin lähteiseksi tai tihkupintaiseksi, jotka
voidaan tulkita Metsälain tarkoittamiksi pienvesiksi. Em. syistä johtuen rinnealue tulisi jättää
nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 5.). Osa-alueella todettiin kangasvuokkoa. Kangasvuokko on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU-laji), jonka vuoksi distaalirinteen ja
deltan lakialueen kasvustot (LIITTEET, Kartta 5.) tulisi jättää nykytilaansa. Kangasvuokkojen
kasvupaikoilla metsätalous on mahdollista, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta tulisi
välttää.

55.Piklammen eteläpuoli (LIITTEET, Kartta 5.)
Piklammen eteläpuolinen osa-alue on deltaa ja sen proksimaalireunaa. Alue rajautuu etelässä
Selkäkankaantiehen ja pohjoisessa Piklammen eteläpuolen soihin. Maaperä alueella on harjusoraa,
jossa oli paikoin todettavissa hietaisuutta. Erityisesti Leukuusta keskustaan johtavan tien varrella
oli todettavissa laajalti hietapitoista harjusoraa. Leukuun tien varrella on myös pienialainen,
deltamainen muodostuma, joka on osa Hullasmäen itäpäätä. Osa-alueen luoteiskulmassa on
korkeahko sedimenttipeitteinen kalliokumpu.
Osa-alueen länsipään etelään viettävät, hietaiset alueet todettiin kuivaksi kankaaksi (VT), muutoin
osa-alueen metsät todettiin tuoreiksi kankaiksi (MT). Puusto oli lähes yksinomaan keski-ikäistä
männikköä. Kuusta esiintyi hieman runsaampana deltan proksimaalisivulla, osa-alueen
pohjoisreunassa. Osa-alueen itäreunalla on suoritettu avohakkuita.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei
todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä. Osa-alueelta ei todettu kangasvuokkoa. Osa-alueella todettiin kehrääjän (RT-laji)
reviiri talousmetsässä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisille lajeille
(direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Kehrääjästä ei suosituksia, reviiri
todettu talousmetsässä
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56.Piklampi (LIITTEET, Kartta 5.)
Piklampi (Kuvat 142. ja 143.) ympäröivine soineen on muodostunut Selkäkankaan deltan
luoteispuolelle deltan proksimaalisivulle muodostuneeseen hietasedimenttitaskuun. Piklammen
osa-alue rajautuu ympäröivään Selkäkankaaseen sekä keskustasta Leukuuseen menevään
maantiehen, jonka länsipuolella ovat samaan sedimenttialtaaseen kuuluvat Myllylampi,
Särkilampi ja Hullaslampi. Piklammen eteläpuolitse kulkevat kaksi harjujaksoa (Kuva 144.)
katkeavat Leukuuseen menevään maantiehen. Harjujaksojen välissä, Piklammen lounaispuolella,
on pienialainen, umpeen soistuva luonnonkaunis nevalampi (Kuva 145.). Lammen vierestä kulkee
sähkölinja, joka ylittää molemmat harjujaksot sekä Piklammen eteläpään.
Osa-alueen maaperä on hietasedimenttiä ja harjuissa hietapitoista harjusoraa. Suurin osa alueesta
on soistunutta (isovarpurämettä ja paikoin saranevaa). Harjujen metsät ovat harjujen laelta ja
etelärinteeltä kuivaa kangasta (VT). Pohjoisrinteet todettiin tuoreiksi kankaiksi (MT). Harjujen
puusto on pääasiassa keski-ikäistä männikköä. Harjujen yli kulkeva sähkölinja tekee aukon
ympäröivän rämeen ja harjujen männiköihin. Molempia harjujen lakea pitkin kulkee patikkapolku.

Kuva 142. Luonnontilainen Piklampi
pohjoispuolen harjulta kuvattuna.

Kuva 143. Piklammen pohjoisrantaa, jossa
lammen rantaa kiertää leveä rahkahetteikkö.

Kuva 144. Piklammen eteläpuolen rämeellä
kulkeva harju on maisemallisesti merkittävä

Kuva 145. Piklammen eteläpuolella, harjujen
välissä on pienialainen umpeutuva suolampi
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Alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kangasmetsien, dystrofisten
vesien ja isovarpurämeiden lajistoksi. Piklammen lounaispuolen harjulla sähkölinjan alla todettiin
kangasvuokkoa yhdessä kissankäpälän, kangasajuruohon ja kalliokielon kanssa. Kangasvuokko on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji) (LIITTEET, Kartta 5.).
Piklammen lounaispuolen umpeen kasvavalla nevalammella todettiin valkopiirtoheinää. Laji on
vähälukuinen, mutta ei uhanalainen.
Piklammen ja ympäröivien soiden lintulajisto todettiin monipuoliseksi kangasmetsien ja
dystrofisten vesien lajistoksi. Piklammen koillispuolen mäntykankaalla todettiin pesivä
nuolihaukkapari ja lounaispuolen harjulla todettiin käen reviiri. Piklammen eteläpäässä todettiin
soidintava valkoviklo sekä alkukesästä paikallisena heinätavikoiras, joka on uhanalainen (VU laji). Koiraan todettu pitempiaikainen oleskelu alueella voi viitata pesintään. Lisäksi lammella
todettiin soidintavia telkkiä, sinisorsia ja taveja sekä etelärannalla metsäviklon pesimäreviiri.
Piklammen osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä
liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Piklampi, sitä ympäröivät suot ja soita halkovat harjut
ovat maisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Piklammen eteläpuolen rämereunaiset avosuot ovat
Metsälain tarkoittamia vähäpuustoisia soita.
Suositus. Piklammen lounaispuolen harjut ovat maisemallisesti merkittäviä. Eteläisemmällä
harjulla todettiin lisäksi kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja
uhanalainen laji (VU-laji), jonka vuoksi ko. harjut tulisi jättää nykytilaansa. Piklampi on
maisemallisesti merkittävä dystrofinen vesi sekä vesilintujen ja kahlaajien merkittävä
lisääntymisalue, jonka vuoksi Piklampi rantarämeineen tulisi jättää nykytilaansa. Piklammen
eteläpuolen rämereunaiset avosuot ovat Metsälain tarkoittamia vähäpuustoisia soita ja
maisemallisesti merkittäviä, jonka vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa. Piklammen osa-alueella ei
todettu uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä.
Piklampi ympäristöineen on maisemallisesti ja ekologisesti merkittävä kokonaisuus (LIITTEET,
Kartta 5., osa-alue 56.), jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa. Harjuja pitkin on mahdollista
vetää retkeily- tai kuntopolut, jotka liittyvät muihin ulkoilureitteihin.

57. Myllylampi ja Särkilampi (LIITTEET, Kartta 5.)
Myllylampi ja Särkilampi kuuluvat samaan Selkäkankaan proksimaalisivun hietapohjaiseen
”taskuun” kuin Piklampi ja Hullaslampi. Myllylampi sijaitsee altaan läpi kulkevan harjujakson
koillispuolella ja Särkilammen lounaispuolella. Idässä osa-alue rajautuu Leukuuseen johtavaan
maantiehen, joka katkaisee Särkilammen ja Myllylammen välistä kulkevan harjujakson kahteen
osaan. Pohjoisessa osa-alue rajautuu Pitkämäen - Särkänmäen -harjujakson reunaan. Lännessä
osa-aluetta rajaa Pitkämäen harjualue ja etelässä ja kaakossa osa-alue rajautuu laajaan hietamaaalueeseen, jolla sijaitsevat Mäkelän ja Särkelän tilat peltoineen.
57.1. Myllylampi rajautuu pohjoisessa Pitkämäen-Särkänmäen harjualueeseen (Myllylammen
asuinaluetta). Harju laskee jyrkästi rämerantaiselle Myllylammelle. Lammen itäosassa rämealue
on laajempi, mutta muuttuu vähitellen tuoreeksi ja lopulta kuivaksi kankaaksi itään päin

72

mentäessä. Myllylammen eteläpuolella rämealue on taas kapeampi ja rajautuu jyrkästi lammen
eteläpuolella kulkevaan harjujaksoon.

Kuva 146. Yleiskuva rehevöityneen
Myllylammen pohjoispäästä.

Kuva 147. Myllylammen etelärantaa
kiertävälle harjulle on rakennettu pururata.

Kuva 148. Myllylammesta lähtevä oja kulkee
harjun pohjoissivua pitkin päätyen Kuolimoon.

Kuva 149. Myllylampea kiertävän harjun
eteläpuolelle on raivattu pelto. Kuva harjulta.

Kuva 150. Särkilammen pohjoisosa. Etualalla
kalastusvälineitä. Kuvassuunta harjulta.

Kuva 151. Särkilammen keskiosan kapeikko
on kasvamassa umpeen.
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Myllylampi on mutapohjainen, hyvin ruskeavetinen eutrofinen vesi (Kuva 146.). Mäkelän tilan
pelloilta on rämealueen ja harjujakson läpi vedetty oja Myllylammen itäpäähän. Ilmeisesti tilan
peltojen valumavedet ovat rehevöittäneet alun perin dystrofista Myllylampea, sillä lammen
itäpäässä, laskuojan suussa on todettavissa melko taaja järviruokokasvusto ja rantahetteiköt ovat
pitkälle ruo’ittuneet (Kuva 146.). Myös pohjoisrannan pientaloalueelta päässee ravinnepitoisia
pintavesiä lampeen. Myllylammen koko alalla on todettavissa runsaasti ulpukkaa ja uistinvitaa.
Rahkareunaisilla rannoilla todettiin mm. kurjenmiekkaa ja ratamosarpiota. Myllylammen ja sitä
ympäröivän rämeen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Myös lammen ja
sen ympäristön lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Lammen alueella ei todettu liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
57.2. Myllylammen eteläpuolelta kulkeva harjujakso alkaa Piklammen eteläpuolelta, mutta
Leukuuseen menevä maantie katkaisee harjun kahteen osaa. Maantiestä länteen harjujakso kulkee
yhtenäisenä Myllylammen eteläpuolelta aina Ahvenlammen pohjoispuolen deltaan asti (Kuva
147.). Harjujakso on varsin jyrkkärinteinen ja jakson pohjoispäässä se muodostaa kapean kurun
kiilatessaan viistosti pohjoispuolella olevaan harjuun. Harjujakson pohjoissivua myötäilevä
sähkölinja on vedetty tätä kurua pitkin. Kurua pitkin on vedetty myös oja Myllylammesta kohti
Kuolimoa (Kuva 148.). Harjun eteläpuolella on puolestaan hitaasti umpeen kasvava, suppaan
muodostunut Särkilampi sekä hietasedementille raivattu pelto (Kuva 149.). Harjujakson
pohjoissivu on tuoretta kangasta (MT), lakialueet sekä etelä- ja länsisivut kuivaa kangasta (VT,
paikoin CT). Harjun lakialueita on hakattu ja harjun pohjoissivua pitkin kulkevan sähkölinjan
alusta on myös puuton. Harjua pitkin on vedetty pururata. Harjujakson kaakkoispäässä todettiin
idänkeulankärkeä Leukuuntien tieleikkauksessa. Tieleikkauksesta 50m pohjoiseen todettiin
kangasvuokkoja harjujakson lounaisrinteessä (LIITTEET, Kartta 5.). Laji on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU-laji). Muu kasvilajisto sekä lintulajisto
todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä
liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
57.3. Särkilampi on kaksiosainen, rannoiltaan hitaasti soistuva eu-dystrofinen vesi, josta on
johdettu oja rämealueen ja harjujakson läpi kohti Myllylampea. Särkilampi on tyypillinen harjujen
välinen suppalampi, joka on osin rehevöitynyt (Kuva 150.) Särkilampi on kasvamassa
keskiosastaan umpeen Kuva 151.). Ympäröivän ojitetun rämeen ja itse lammen kasvi- ja
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Särkilammen ympäristöstä ei todettu liito-oravaa tai merkkejä
liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a)
lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
Osa-alueen läpi kulkeva harjujakso ja sen eteläpuolinen Särkilampi ympäröivine rämeineen
muodostavat maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Harjujakson kaakkoispäässä todettiin
kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu uhanalainen laji (VU-laji). Osaalueen läpi kulkeva harju tulisi jättää nykytilaansa kangasvuokkoesiintymän turvaamiseksi sekä
maisemallisista syistä. Harjujaksolla metsätalous ja harjulla kulkevan polun käyttö on mahdollista,
mutta avohakkuuta ja maaperän muokkausta harjulla tulisi välttää.
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58. Hullaslampi ympäristöineen (LIITTEET, Kartta 5.)
Hullaslammen osa-alue on Selkäkankaan deltan proksimaalipuolella olevaa
hietasedimenttilaaksoa. Lammen ja sitä ympäröivän sararämeen lisäksi osa-alueella on pieni
harjujakso, joka kiertää Hullaslammen pohjoisrantaa. Hullaslampi ja sitä ympäröivä räme sekä
lammen pohjoisrannan harjujakso rämeineen muodostavat maisemallisesti merkittävän
kokonaisuuden.

Kuva 152. Hullaslampi on lähes
luonnontilainen suolampi

Kuva 153. Hullaslammen pieni eteläosa
(taustalla) on osin hetteikön eristämä.

Kuva 154. Hullaslammen pohjoisrantaa kiertävä Kuva 155. Hullaslammen pohjoisrantaa
harju jatkuu Piklammen etelärannalle.
kiertävän harjun takana on ojittamaton räme.
Hullaslampi on kaksiosainen, hetereunainen ja ruskeavetinen suolampi (Kuvat 152. ja 153.).
Lampi ja sitä ympäröivä räme ovat luonnontilaisia. Soistumisen vuoksi osittain eristyneessä
eteläpäässä on rantasauna. Lammen pohjoispuolen harju (Kuva 154.) jatkuu aina Ahvenlammen
länsisivulle asti, jossa se sulautuu Ahvenlammen ja Saunalammen pohjoispuolella olevaan
deltaan. Harjunjakson puustoa on joiltakin osin hakattu tai harvennettu, mutta harju on yhä
metsäinen. Harjujakso on mäntyvaltaista MT-kangasta, mutta harjun pohjoisosassa,
Ahvenlammen etelärannalla, oli paikoin todettavissa myös kuivaa kangasta (VT). Hullaslammen
koillisrannalla harjun alarinteessä oli todettavissa myös lehtomaisuutta (OMaT) ja Harjun
pohjoispuolella on pienialainen räme (Kuva 155.).
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Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja dystrofisten vesien
lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä uhanalaisille
lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Harjujakso on maisemallisesti merkittävä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Hullaslampi on luonnontilainen dystrofinen vesi.
Hullaslampi, sen pohjoisrantaa kiertävä luonnonkaunis harjujakso ja etelä- ja länsisivua rajaava
ojittamaton räme sekä harjun pohjoispuolen ojittamaton räme muodostavat maisemallisesti
merkittävän kokonaisuuden, jonka vuoksi alue tulisi säilyttää nykytilassaan (LIITTEET, Kartta
5.). Metsänhoitotoimet harjulla ovat mahdollisia, mutta avohakkuita ja maaperän muokkausta
alueella tulisi välttää. Soita ei tulisi ojittaa tai hakata.

59. Ahvenlampi ja Saunalampi (LIITTEET, Kartta 6.)
Ahvenlampi ja Saunalampi sijaitsevat samassa sedimenttialtaassa kuin Piklampi, Myllylampi ja
Hullaslampi. Sedimenttiallas rajautuu luoteessa jyrkkäsivuiseen ja korkeaan harjuun. Ahvenlampi
ja Saunalampi ovat muodostuneet harjun juurella oleviin syviin suppiin. Osa-alue on profiililtaan
hyvin vaihtelevaa ja korkeuserot ovat suuret lyhyillä välimatkoilla. Maaperä alueella on
harjusoraa, mutta paikka paikoin oli todettavissa hietakerrostumia (mm. suppien reunoilla ja
luoteispuolella olevan harjun yläreunassa). Alue on merkittävä pohjaveden muodostumisalue.
Etelään avautuvat harjurinteet ja suppien ylärinteet todettiin hyvin paahteisiksi. Tällaisten
paikkojen metsät todettiin pääsääntöisesti VT -kankaiksi, paikoin ClT-kankaiksi, ja valtapuuksi
todettiin mänty. Alarinteillä koivujen ja kuusen osuus sekapuuna kasvoi ja metsätyyppi vaihtui
tuoreeksi kankaaksi (MT). Osa-alueen alarinteillä todettiin paikoin myös lehtomaisuutta (OMaT).
Alueen puusto todettiin keski-ikäiseksi. Alueella ei ole tehty avohakkuita, mutta alueen metsät
ovat intensiivisen metsätalouden piirissä.
59.1. Ahvenlampi on muodostunut suppaan, jonka pohjois- ja lounaisrantaa kiertää
jyrkkärinteinen harju. Pohjoisrantaa kiertävä harju (kuva 156.) jatkuu yhtenäisenä aina
Ahvenlammen pohjoissivun reunamuodostumasta Piklammen eteläpuolelle asti erottaen
Myllylammen ja Ahvenlammen toisistaan. Lammen koillisrannassa on umpeen soistunut
lahdelma, joka on ollut aiemmin osa Ahvenlampea. Soistuma sijaitsee lammen pohjoisrannan ja
itärannan harjumuodostumien välissä (näkyy kuvassa156.). Ahvenlammen eteläranta on laakeaa
hietasedimenttimaata, joka muodostaa matalan kynnyksen erottaen Ahvenlammen
Hullaslammesta. Ahvenlammen lounaisrantaa kiertää toinen harjumuodostuma (Kuva 158.), joka
lähtee Ahvenlammen pohjoispuolen harjumuodostumasta. Lounaisrantaa kiertävä harju kulkee
Hullaslammen pohjoisrannan kautta aina Piklammen eteläpuolelle asti. Lammen luoteisranta on
matalaa harjujen välistä kumpualuetta, joka on toiminut soranottoalueena (Kuva 159.).
Kaakkoisranta muodostuu harjusorakumpareesta.
Ahvenlampea kiertää kapea ja osin katkonainen sararahkavyöhyke (Kuva 157.). Soistumisesta
huolimatta Ahvenlammen vesi on kirkasta. Esim. lammen pohjoisrannan harjun juurella
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näkösyvyys todettiin noin kolmeksi metriksi. Veden kirkkauteen lienee syynä lammen lähteisyys.
Pohjoisrannalta Ahvenlampi on dys-oligotrofinen vesi, matalarantaiselta etelä- ja itäosaltaan
puolestaan dystrofinen vesi. Vesikasvilajeista mainittakoon lumme, ulpukka ja ruskoärviä.
Sarahetteikön lajistosta mainittakoon pitkäpääsara, riippasara, pyöreälehtikihokki,
pitkälehtikihokki, valkopiirtoheinä ja leväkkö.

Kuva 156. Ahvenlammen pohjoispuolta kiertää
kapea harju. Kuvattu idästä lammelle päin.

Kuva 157. Ahvenlammen länsi- ja etelärantaa
pohjoisrannalta kuvattuna.

Kuva 158. Ahvenlammen lounaisranta on
pohjoisrannan tavoin harjurantaa.

Kuva 159. Ahvenlammen luoteisrannan vanha
soranottoalue lammen rannalta kuvattuna.

Ahvenlammen pohjois- ja lounaisrannan harjumuodostumat ovat maisemallisesti merkittävät
(Kuvat 156. ja 158.). Harjumetsät todettiin lakialueiltaan kuiviksi kankaiksi (VT), alarinteiltään
tuoreiksi kankaiksi (MT) ja lammen pohjoispuolella paikoin lehtomaisiksi kankaiksi (OMT) tai
lehdoiksi (OMaT). Luoteisrannan hylätyn soranottoalueen sukkessio viittaa kuivaan kankaaseen
(VT). Profiililtaan maltillinen itäranta on pääasiassa tuoretta kangasta (MT). Itärannan umpeen
soistunut Ahvenlammen osa on lähinnä saranevaa ja sararämettä. (Kuva 156.). Alueen metsät ovat
intensiivisen metsätalouden piirissä. Kasvilajisto Ahvenlammen ympäristössä todettiin
monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi dystrofisten vesien ja kangasmetsien lajistoksi.
59.2. Saunalampi sijaitsee harjun syvässä, jyrkkärinteisessä supassa. Ahvenlammen tapaan
Saunalammen rannat syvenevät nopeasti. Rantaterassia ei käytännössä ole lainkaan. Lammen
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koillispuolen pitkänomainen suppa on rämettä. Lampea kiertää kapea sararahkavyöhyke.
Ilmeisesti lähteisyyden vuoksi lammen vesi on varsin kirkasta. Saunalammen ranta- ja
vesikasvilajisto todettiin tavanomaiseksi dystrofisten vesien lajistoksi. Saunalammen ympäristön
metsät ovat ylärinteiltään kuivaa kangasta (VT, paikoin myös ClT), alarinteiltään tuoretta kangasta
(MT) ja paikoin oli pohjoisrinteillä todettavissa myös lehtomaisuutta (OMT, OMaT).
Saunalammen ja sen ympäristön kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
Saunalammen pohjoispuolella, harjun distaalireunalla todettiin kangasvuokkoa, joka on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji) (LIITTEET, Kartta 6.).
Osa-alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi havu- ja sekametsien
linnustoksi (mm. lehtokerttu, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, punarinta, pyy,
talitiainen, sinitiainen, käpytikka ja palokärki). Vesilintuja alueella todettiin alueella vain
satunnaisesti (tavi, sinisorsa ja telkkä). Alueella ei todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä

Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi otettava huomioon alueen
maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä. Saunalammen
pohjoispuolella todettiin kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja
uhanalainen laji (VU -laji). Kasvupaikka tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.).
Saunalammen ympäristö ja Ahvenlammen etelä- ja pohjoisrannat ovat profiililtaan vaihtelevia
suppien ja harjujen kirjomaa maisemaa ja maisemallisesti arvokkaita, jonka vuoksi ne tulisi jättää
nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Metsätaloudelle alueella ei ole esteitä, mutta avohakkuita ja
maaperän muokkausta tulisi välttää.

60. Leukuun länsipuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue kattaa Selkäkankaantien ja Haposuon pohjoisreunan väliin jäävän deltan osan. Deltan
laki ja distaalirinne todettiin hietapitoiseksi harjusoraksi. Deltan reunan alarinteet todettiin
hiedaksi tai hyvin hietapitoiseksi soraksi ja deltan edusta hieta- ja hiesusedimentiksi. Distaalirinne
on tällä osalla deltaa profiililtaan jyrkkä ja siinä oli todettavissa yksi suurehko raviini, jonka kärki
ulottui laakeana noin 100m Selkäkankaantien pohjoispuolelle (LIITTEET, Kartta 6.). Raviinin
ympäristö on avohakattu kuin myös deltan distaalireuna raviinin molemmin puolin (Kuvat 160. ja
161.). Lännempänä deltan lakialueella ja distaalireunalla vuorottelevat nuorehkot mäntymetsät
(MT ja VT) ja avohakkuut. Lakialueen ja distaalireunan männiköt todettiin kuiviksi kankaiksi
(VT, CT), joka deltan alarinteessä vaihtuu vähitellen tuoreeksi kankaaksi (MT) ja paikka paikoin
edelleen lehtomaiseksi kankaaksi (OMT) ja korveksi.
Haposuo on ojitettu deltan reunaan asti (Kuva 162.). Deltan edusta on mäntyä kasvavaa MTkangasta, joka vaihettuu Haposuon kookaspuustoiseksi rämeeksi. Deltan reunan jyrkimmän osan
alla todettiin kuusivaltaista korpea. Deltan juurella oli paikoin todettavissa tihkupintoja ja juurella
on ilmeisesti ollut lähteitä, jotka ovat ojituksen vuoksi kuivuneet. Täysin luonnontilaisia
biotooppeja osa-alueella ei todettu.
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Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi tuoreiden ja kuivien kankaiden sekä lehtomaisten
kankaiden ja korpien lajistoksi. Raviinin paahteisella sivulla todettiin laajahko kangasvuokkojen
esiintymä, joka jatkui Selkäkankaantien pohjoispuolelle asti (LIITTEET, Kartta 6.) (Kuva 163.).
Laji on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU -laji). Osa-alueen lintulajisto
todettiin tavanomaiseksi boreaalisten havumetsien lajistoksi. Deltan distaalireunan hakkuuaukealla
todettiin kaksi kehrääjän reviiriä (RT-laji). Liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella ei todettu. Osa-alueella ei todettu liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä.

Kuva 160. Deltan reunan raviini, jossa todettiin
kangasvuokkoa (paahderinne vasemmalla).

Kuva 161. Osa-alueen itäosaa on laajalti
avohakattu. Kuvassa deltan reunaa raviinilta.

Kuva 162. Haposuon ojitukset ulottuvat deltan
hakattuun distaalirinteeseen asti.

Kuva 163. Raviinin paahderinteen (lounaaseen
avautuva rinne) kangasvuokkoja.

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia
elinympäristöjä. Deltan distaalireunan kookkaassa raviinissa todettiin kangasvuokkoa. Laji on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU -laji). Raviini on myös maisemallisesti
merkittävä. Em. syistä johtuen raviini tulisi jättää nykytilaansa. Metsätalous alueella on
mahdollista, mutta avohakkuita ja maaperän auraamista tulisi välttää. Kehrääjä on alueellisesti
uhanalainen laji (RT -laji) Järvi-Suomessa. Molemmat kehrääjän reviirit todettiin hakkuuaukealla,
ei suosituksia lajista.
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61. Haposuon pohjoislaita (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue kattaa Selkäkankaantien eteläpuolella ja Haposuon luoteis- ja länsisivulla olevan osan
deltaa. Lännessä osa-alue rajoittuu Taavettiin johtavaan valtatiehen. Osa-alueen länsiosassa on
kaksi suurehkoa soranottoaluetta (Kuvat 164. ja 165.). Osa-alueen itäosa on lähinnä deltan
distaalirinnettä ja Haposuon laitaa. Deltan lakialue on loivasti kumpuilevaa hietapitoista
harjusoraa (Kuva 166.). Distaalirinne on hienoa hiekkaa ja paikoin hietasedimenttiä. Osa-alueen
itäosassa on todettavissa kaksi raviinia (Kuva 167.).

Kuva 164. Aivan Taavettiin lähtevän valtatien
laidassa on vanha, laaja soranottoalue.

Kuva 165. Uusi soranottoalue on vanhasta
muutamia satoja metrejä itään.

Kuva 166. Soranottoalueiden takana deltan laki
on pääosin avohakattu.

Kuva 167. Pitkän raviinin loppuosa uuden
soranottoalueen itäpuolella.

Sorakuoppien välinen alue sekä osa-alueen itäreuna deltan päältä on kookasta männikköä (VTkangasta, paikoin CT -kangasta), muu osa deltaa ja sen etureuna osa-alueella on avohakattu (VTja CT -kangasta). Osa avohakkuualueista on uusia, osalla oli todettavissa 10-20 -vuotiasta
taimikkoa. Ojitettu Haposuo ja deltan edustan alarinne osa-alueella todettiin kuusivaltaisiksi
(OMaT, Haposuo deltan edustalla korpea) (Kuvat 168. ja 169.). Haposuon ojat on vedetty deltan
alarinteen tihkupinnoille asti (Kuva 169.).
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Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja korpien lajistoksi. Huolimatta
paahteisesta ja maaperältään hienojakoisesta deltan etureunasta, kangasvuokkoa osa-alueelta ei
todettu. Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella kierteli
varoitteleva hiirihaukka, joka pesi Haposuolla suunnittelualueen ulkopuolella. Alueella todettiin
kehrääjän reviiri (LIITTEET, Kartta 6.). Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä

Kuva 168. Deltan distaalireunan alarinteessä
männiköt vaihtuivat kuusimetsiksi (OMaT)

Kuva 169. Distaalirinteen tihkupinnoille
vedetyissä ojissa virtasi runsaasti vettä.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Deltan distaalireunan kaksi raviinia ovat maisemallisesti
merkittävä, jonka vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Metsätalous alueella on
mahdollista, mutta maaperän auraamista tulisi välttää. Kehrääjän reviiristä ei suosituksia, laji todettu
hakkuuaukealla.

62. Tuohikotintien varsi (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue kattaa deltan lakialueen valtatie 378:n länsipuolella sekä sen distaalireunan
Tuohikotintien eteläpuolella. Deltan lakialue on tasaista hietapitoista harjusoraa ja distaalireuna
lähinnä hietasedimenttiä. Deltan lakialue ja distaalireuna ovat kuivaa mäntykangasta (VT,
distaalireunassa paikoin CT -kangasta) (Kuva 170.).
Deltan edustaa on raivattu pelloksi, ja aivan pellon reunassa oli todettavissa lehtomaisuutta
(OMaT) sekä runsaasti lehtipuita sekapuuna. Distaalirinteessä on todettavissa vanhoja tiepohjan
jääntietä sekä vanha, pienialainen sorakuoppa (Kuva 171.).
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja kulttuuribiotooppien
lajistoksi. Liito-oravalle soveliasta elinympäristöä osa-alueella ei todettu. Deltan lakialueen kasvija lintulajisto todettiin varsin niukaksi.
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Kuva 170. Deltan lakialueen kuivaa kangasta
(VT). Kangasvuokkoa ei todettu alueella.

Kuva 171. Kuvan oikeanpuoleinen rinne (deltan
distaalirinne) kuuluu osa-alueeseen.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

63. Sahan alue (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue kattaa sahan ja sen lähiympäristön Tuohikotintien pohjoispuolella. Alue on loivasti
kumpuilevaa deltan lakea, jonka maaperä on hietapitoista soraa ja hienoa hiekkaa sekä
hietasedimenttiä. Koko osa-alue on avohakattu ja kasvaa nuorta taimikkoa. Lisäksi suuri osa osaalueen pinta-alasta on saha-alueen plaania.
Deltan loivasti kumpuilevat eteläosat ovat CT -kangasta, jolla kasvaa nuorta mäntytaimikkoa.
Pohjoiseen päin taimikot ovat mänty-koivu -taimikoita ja kenttäkerroksen lajisto indikoi VTkangasta. Lähempänä proksimaalireunaa deltan laki viettää loivasti pohjoiseen ja kenttäkerroksen
lajisto indikoi MT-kangasta. Myös proksimaalirinteen metsät sahan pohjoispuolelta on hakattu.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja kulttuuribiotooppien
lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle
soveltuvia elinympäristöjä. Alueelta ei todettu kangasvuokkoa.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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64. Raviradan ja ampuradan alue (LIITTEET, Kartta 6.)
Ravirata on Selkäkankaan deltan lakialueella ja ampumarata deltan proksimaalirinteen harju- ja
suppajaksolla (Kuvat 172. ja 173.). Maaperä deltan lakialueella on hietapitoista harjusoraa ja
paikka paikoin hietasedimenttiä, deltan proksimaalirinne puolestaan hietapitoista harjusoraa.
Hakkaamattomia metsiä oli osa-alueella todettavissa vain raviradan ja Tuohikotintien välisellä
alueella sekä pienellä alueella raviradan länsipuolella. Muu alue on avohakattu kasvaen nuorta
mänty- ja koivutaimikkoa.

Kuva 172. Ravirata on rakennettu deltan
lakialueelle. Taustalla päärakennus.

Kuva 173. Osa-alueen metsät on avohakattu..
Kuva raviradalta ampumaradalle.

Kuva 174. Raviradalla todettiin monipuolinen,
mutta tavanomainen ketolajisto.

Kuva 175. Ampuradan ympäristöä on muokattu
laajalti myös radan ulkopuolelta.

Kenttäkerroksen lajisto indikoi deltan lakialueella kuivaa kangasta (VT- , paikoin CT -kangasta) ja
proksimaalirinteen puolella tuoretta kangasta (MT). Ravirata ja ampurata ympäristöineen on
voimakkaasti muokattua aluetta (Kuva 175.). Ampumaradan ympäristössä todettiin runsaasti
tiestöä, joutomaata, puskettuvia parkkipaikkoja, siirtomaavalleja sekä erilaisia rakennelmien
jätteitä. Näillä alueilla oli todettavissa monipuolinen, mutta kulttuuribiotoopeille tyypillinen
lajisto. Raviradalla todettiin myös monipuolinen ketolajisto (Kuva 174.).
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Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kangasmetsien ja
kulttuuribiotooppien (mm. kuivien ketojen ja niittyjen) lajistoksi. Raviradalla todettiin kivitasku
pesimäreviirillään. Pesimäympäristö ajouran sisäkaarteessa todettiin kulttuuribiotoopiksi. Laji on
uhanalainen (VU -laji). Muutoin lintulajisto todettiin tavanomaiseksi ja ehkä hieman niukaksi
metsien puuttumisen johdosta. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisille lajeille
(direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai sellaisia luontotekijöitä,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osa-alueella todettu kivitaskun pesintä
todettiin kulttuuribiotoopilla. Pesimäympäristö säilynee, jos ihmistoiminta säilyy pesimäympäristön
alueella ennallaan (esim. hevosten liikkuminen alueella). Alueella todetun lajiston suhteen ei suosituksia.

65. Hullasmäen länsipuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Hullasmäen länsipuolella, Tuohikotintien ja ampuradan välillä, on korkeahko harjusoran peittämä
kalliolaakio ja sitä ympäröivä hietapitoinen harjusora-alue. Alue on osa Selkäkankaan deltaa. Osaalueen eteläreunalla on paksu hietasedimenttikerros, johon on muodostunut syvä luoteeseen
avautuva suppa. Supan ja harjusorakummun kautta on vedetty sähkölinja ja supan eteläreunalle on
vedetty ampumaradalle johtava tie. Supan ympäristö on avohakattu (Kuva 176.).

Kuva 176. Hullasmäen länsiosa on hakattu.
Etualalla hietamaahan uurtunut syvä raviini.

Kuva 177. Hullasmäen paahteinen länsiosa
muistuttaa lajirakenteeltaan kanervanummea.

Osa-alueen metsät ovat mäntyvaltaista kangasmetsää: hietamailla CT-kangasta (Kuva 177.),
mäkialueilla VT-kangasta ja alavammilla alueilla ja pohjoisrinteellä MT-kangasta. Puusto alueella
on keski-ikäistä, paikoin ensiharvennusvaiheen puustoa. Osa-alueen länsiosa ja eteläreuna on
hakattu aukoksi. Alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkee sähkölinja.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei
todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Alueen eteläosan syvä suppa on maisemallisesti merkittävä,
jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.).

66. Hullasmäen eteläpuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Hullasmäen eteläpuolella avautuu laaja, hyvin loivasti kumpuileva Selkäkankaan delta, joka
viettää loivasti etelään, kohti deltan distaalireunaa. Osa-alue rajautuu Selkäkankaantien,
Hullasmäen ja Tuohikotintien väliselle alueelle. Idässä alue rajautuu Leukuuseen johtavaan
paikallistiehen. Osa-alueen länsiosissa maaperä on hietapitoista soraa, itäosissa on todettavissa
myös hietasedimenttialueita.
Osa-alue on lähes kokonaan nuorehkoa tai keski-ikäistä mäntymetsää, joka länsiosissa on
pääsääntöisesti tuoretta kangasta (MT) (Kuva 178.). Osa-alueen itäosien hietapitoisilla mailla oli
todettavissa myös laajoja kuivan kankaan alueita (VT, paikoin CT) (Kuva 179.). Alueen kasvi- ja
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi tuoreiden ja kuivien kankaiden lajistoksi. Osa-alueen
eteläreunan laakeassa raviinissa todettiin kangasvuokkoa (LIITTEET, Kartta 6.). Raviini jatkuu
deltan distaalireunassa (kts. osa-alue 60.), jossa todettiin myös kangasvuokkoa. Osa-alueella
todettiin kaksi kehrääjän (RT -laji) reviiriä talousmetsässä. Alueella ei todettu liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä

Kuva 178. Hullasmäen eteläpuolella metsät
todettiin pääsääntöisesti tuoreiksi kankaiksi.

Kuva 179. Osa-alueen itäosan hietamaisimmat
maat todettiin VT- tai ClT -kankaiksi.

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osaalueen eteläreunan matalassa raviinissa todettiin kangasvuokkoa (LIITTEET, Kartta 6.). Laji on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen (VU-laji), jonka vuoksi raviini ja sen
lähiympäristö tulisi jättää nykytilaansa. Metsänhoitotoimet alueella ovat mahdollisia, mutta
avohakkuita ja maaperän muokkausta tulisi välttää. Todetuista kehrääjien reviireistä (LIITTEET,
Kartta 6.) ei suosituksia, reviirit talousmetsissä.
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67. Hullasmäki (LIITTEET, Kartta 6.)
Hullasmäki on laaja kalliolaakio, joka on harjusoran peittämä. Mäen etelärinteessä on runsaasti
glasifluviaalista hietaa ja hienoa hiekkaa, joka muodostaa Hullasmäen eteläpuolelle ja etelärinteen
alaosiin laajan sedimenttikerroksen. Hullasmäen länsirinteessä on laajahko soranottoalue.
Hullasmäen lakialue on avohakattu mäen yli kulkevan paikallistien itäpuolelta (Kuva 180.) sekä
mäen pohjoisrinne tien länsipuolelta. Hullasmäen länsiosan soranottoalueen ympäristö on myös
avohakattu kasvaen nuorta koivikkoa. Etelärinteen alaosan metsät ovat kuusivaltaisia tai kuusta ja
mäntyä kasvavia tuoreita kankaita (MT, MaT, paikoin OMT). Ylärinteet todettiin mäntyvaltaisiksi
tuoreiksi kankaiksi (MT). Hullasmäen pohjoisrinteessä mäen yli kulkevan paikallistien itäpuolella
kasvaa kookasta männikköä (MT-kangasta).
Hullasmäen eteläsivun alarinteessä on runsaasti sedimentoitunutta hietaa ja hienojakoista hiekkaa.
Tämän alueen kenttäkerroksen lajisto indikoi CT -kangasta. Kanerva kasvaa hyvin runsaana
etelärinteen alaosissa. Etelärinteen alaosan puusto on nuorta mäntytaimikkoa (Kuva 181.). Myös
Hullasmäen lounaissivun alareuna on hietasedimenttiä, jossa kenttäkerroksen lajisto indikoi
kuivaa kangasta (VT, paikoin CT). Lounaisrinteen alaosat kasvavat nuorta mäntytaimikkoa.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi.
Kangasvuokkoa alueella ei todettu. Lajia etsittiin erityisesti etelä- ja lounaisrinteen
sedimenttialueilta, mutta tuloksetta. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä

Kuva 180. Hullasmäen lakea linkkitornilta
(mäen keskiosasta) itään kuvattuna.

Kuva 181. Hullasmäen etelärinteen
mäntytaimikkoa (CT). Kuvaussuunta itään.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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68. Hullasmäen pohjoispuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Hullasmäen pohjoispuoli on Selkäkankaan deltan proksimaalireunaa, jossa on runsaasti kuolleen
jään muodostamia notkelmia ja suppakuoppia sekä harjusorakumpuja.

Kuva 182. Osa-alueen länsiosa on kuivaa
kangasta (VT, paikoin CT tai ClT -kangasta)

Kuva 183. Länsiosa rajautuu Hullasmäen
pohjoisrinteen hakkuuaukeaan.

Kuva 184. Korkeita harjukumpuja ja jyrkkiä
suppia (MT -kangasta) osa-alueen itäosassa.

Kuva 185. Deltan proksimaalisivu itäosassa on
maisemallisesti merkittävä.

Kuva 186. Osa-alueen länsireunan laaja
kuolleen jään laakso eteläsivulta kuvattuna.

Kuva 187. Osa-alueen laakea pohjoisreuna
kasvaa ensiharvennusvaiheen männikköä (MT).
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Osa-alue rajautuu Tuohikotintiehen lännessä ja Hullaslammen suoalueeseen idässä ja pohjoisessa.
Osa-alueen maaperä on harjusoraa ja pinnamuodoiltaan vaihtelevaa, jyrkkäprofiilista maastoa,
joka luoteessa laskee varsin jyrkästi kohti Saunalammen rantaa sekä pohjoisessa ja idässä
Hullaslammen ympärillä olevan suon reunaa kohti.
Osa-alue on kookasta mäntyä kasvavaa VT- ja CT -kangasta (Kuvat 182. ja 183.). Maaston
laskiessa itään ja pohjoiseen päin metsätyyppi vaihtuu tuoreeksi kankaaksi (MT). Syvät supat ja
osa-alueen pohjoisreunan alarinteet todettiin MT-kankaiksi (Kuva 184.). Osa-alueen länsireunassa,
Tuohikotintien varressa, on pientaloalue kulttuuribiotooppeineen. Pientaloalue rajautuu syvään
suppaan (Kuva 186.) (MT -kangasta). Osa-alueen pohjoisreuna Saunalammen eteläpuolelta on
osin avohakattu. Osa-alueen pohjoisreunan hakkaamattomat metsät ovat puustoltaan nuorempia
kuin eteläosassa aivan Hullasmäen juurella (Kuva 187.).
Osa-alue jyrkkärinteisine harjukumpuineen ja suppineen on maisemallisesti merkittävä
kokonaisuus (esim. Kuvat 184.-186.). Alue on myös pohjaveden muodostumisaluetta paksun
harjusorakerroksen vuoksi.
Kangasvuokkoa (VU-laji) todettiin osa-alueen länsiosan suppa-alueella (LIITTEET, Kartta 6.),
mutta muuten alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiskesi kuivien ja tuoreiden kankaiden
lajistoksi. Alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi eikä alueella todettu
liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä.

Suositus. Alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Osa-alue
on maisemallisesti merkittävä sekä merkittävä pohjaveden muodostumisalue. Alueella todettiin myös
kangasvuokkoa, joka on VU -laji ja rauhoitettu luonnonsuojeluasetuksella. (LIITTEET, Kartta 6.). Em.

syistä johtuen osa-alue tulisi jättää nykytilaansa. Metsätaloudelle osa-alueella ei ole esteitä, mutta
avohakkuita ja metsäpohjan aurausta alueella tulisi välttää.

69. Pitkämäki ja Virkkilä (LIITTEET, Kartta 6.)
Pitkämäki risteysalueineen ja Virkkilän asuinalue sijaitsevat harjun loivasti kumpuilevalla
lakialueella. Osa-alue viettää loivasti länteen ja lounaaseen. Alue on laajalti muokattua käsittäen
mm. entisiä ja nykyisiä liikenneväyliä ja risteysalueita, urheilukentän, asuinalueen, vanhan ja
uuden huoltoaseman alueet (Kuva 188.), useita sähkölinjoja sekä joutomaa- ja lastausalueita.
Alkuperäisluontoa on säilynyt erikokoisina saarekkeina valtatien varressa ja asuinalueen
rakentamattomilla alueilla (Kuva 189.). Valtatien pohjoispuoli on suurimmaksi osaksi
huoltoasema- ja risteysaluetta. Käyttämättömällä alueella metsät on pääosin avohakattu.
Säilyneet metsäsaarekkeet ovat mäntyvaltaista kuivaa kangasta (VT- ja CT -kangas) tai tuoretta
kangasta (MT). Tuoretta kangasta oli todettavissa esim. lakialueen laakeissa supissa, Pitkämäen
länsiosien alarinteillä sekä risteysalueella, huoltoaseman itäpuolella. Kuivien kankaiden maaperä
todettiin hietasedimentiksi, tuoreiden kankaiden maaperä hietapitoiseksi harjusoraksi. Kuivaa
kangasta oli todettavissa yleisemmin Pitkämäen etelärinteessä sekä Virkkilän asuntoalueella, josta
hietamaat ulottuivat aina Olvenlammen rantaan asti.
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Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin kulttuuribiotooppien ansiosta hyvin monipuoliseksi,
mutta kaiken kaikkiaan tavanomaiseksi. Kuivien kankaiden kasvilajisto todettiin paahteisilla
rinnepaikoilla vaateliaaksi, mutta tavanomaiseksi (mm. kissankäpälä, ketotuulenlento,
keltatalvikki ja keltalieko). Kangasvuokkoa alueella ei todettu. Alueella ei todettu liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä.

Kuva 188. Osa-alueella todettiin runsaasti
tulokkaita: valkomesikkää huoltamon pihassa.

Kuva 189. Virkkilän asuinalueella säilynyttä
alkuperäisbiotooppia (VT- ja CT -kangasta).

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

70. Olvenlampi (LIITTEET, Kartta 6.)
Olvenlampi ympäristöineen on laajahko harjualueen keskelle jäänyt hietasedimenttitasku, jonka
laajaan suppaan Olvenlampi on muodostunut. Osa-alue on Tuohikotintien länsipuolella.
Olvenlammen itäpuolella maasto on pinnanmuodoltaan vaihtelevaa laakeiden harjukumpujen ja
pienien suppien muodostamaa maastoa. Olvenlammen luoteispuolella on laajahko rämealue, jonka
pohjoispäässä on lähes umpeenkasvanut suolampi ja luoteisranta rajautuu jyrkkärinteiseen
harjujaksoon. Luoteisrantaa lukuun ottamatta Olvenlammen rannat on tiiviisti rakennettu (Kuva
190.). Osa-alueen maaperä on hietaa ja hietapitoista harjusoraa. Erityisesti itä- ja kaakkoisrannat
ovat hienojakoista sedimenttiä.
Olvenlammen rantametsät todettiin lajistoltaan tavanomaisiksi, mäntyvaltaisiksi tuoreiksi
kankaiksi (MT). Lammen pohjois- ja itärannalla oli todettavissa viitteitä lehtomaisuudesta, mutta
alue on rakennettua aluetta eikä kaikista lehtolajien luonnonvaraisuudesta voinut saada täyttä
varmuutta. Lammen itäpuolen hietasedimenttialueet todettiin MT-kankaaksi, joiden alarinteissä oli
todettavissa paikoin lehtomaisuutta (OMT). Luonnontilaisilla pienialaisilla hietakumpareilla
kenttäkerroksen lajisto indikoi kuivaa kangasta (VT).
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Lähteinen Olvenlampi on ilmeisesti ollut alun perin oligotrofinen vesi. Näkösyvyys esim.
pohjoisrannalla todettiin inventoinnin yhteydessä yli 2m:ksi ja pohja liettymättömäksi. Ranta
syvenee jyrkästi. Ympäristön rakentamisen vuoksi ravinteiset pintavedet ovat kuitenkin
muuttamassa lampea eutrofiseen suuntaan. Lammen rakennetussa rantavyöhykkeestä oli paikoin
todettavissa runsaasti mm. järviruokoa, ulpukkaa, lummetta ja uistinvitaa (Kuva 191.). Lammen
länsi ja luoteisrannat ovat yhä varsin luonnontilaisia. Lammen pohjoispään rämerantojen
kasvilajisto indikoi dystrofisuutta.

Kuva 190. Olvenlammen itärannan (Virkkilän
puoleinen ranta) lajisto indikoi oligotrofisuutta.

Kuva 191. Olvenlammessa eteläosassa oli
todettavissa ulpukkaa ja siimapalpakkoa.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulisi toimia niin, että
ravinnevalumat lampeen voidaan minimoida. Lammen länsi- ja luoteisrannan jyrkkä harjurinne on
maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Länsi- ja
luoteisrinne soveltuu jyrkkyytensä vuoksi huonosti rantarakentamiseen.

71. Olvenlammen länsipuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Olvenlammen länsipuoli on loivasti kumpuilevaa harjusora-aluetta. Alavimmilla alueilla oli
paikka paikoin todettavissa hietasedimenttiä. Osa-alueella kulkee muutamia sorateitä sekä ajouria
ja pohjoisosan läpi kulkee sähkölinja. Osa-alueen pohjoisreuna Lappeenranta-Mikkeli -valtatien
eteläpuolella laskee melko jyrkkänä Hiijensuon sedimenttialueelle. Alue on mäntyvaltaista
tuoretta kangasmetsää (MT), korkeammilla hietamaakumpareilla oli todettavissa kuivaa kangasta
(VT). Puusto alueella on pääosin keski-ikäistä mäntyä, alavimmilla alueilla kuusen osuus
puustossa kasvoi jonkin verran. Osa-alueen länsiosia on avohakattu.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei
todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä.
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

72. Harjujakso ampumaradan pohjoispuolella (LIITTEET, Kartta 6.)
Ampumaradan pohjoispuolelta lähtee kumpuileva ja suppainen harjujakso luoteeseen ulottuen
Lappeenranta-Mikkeli -väliseen valtatiehen asti, jonka pohjoispuolella harjujakso jatkuu
Peijonharjuna (LIITTEET, Kartta 6.). Harjujaksolla on kaksi suurta soranottoaluetta, toinen
ampumaradan vieressä ja toinen - yhä toimiva – Kiperänniitun itäpuolella. Harjujakso on varsin
matala kaakkoispäässä, mutta nousee mentäessä luodetta kohti. Korkeimmat harjumäet ovat
toimivan soranottoalueen pohjoissivulla.

Kuva 192. Vanha soranottoalue harjujakson
eteläosassa. Ympäröivät metsät ovat taimikoita.

Kuva 193. Toimivan soranottoalueen
pohjoispuolella olevan harjun kangasvuokkoja.

Kuva 194. Toiminnassa oleva soranottoalue
pohjoispuolen harjulta kuvattuna.

Kuva 195. Törmäpääskyjen pesäkolonia
soramontun kivituhkakasassa.
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Maaperä alueella on lähes yksinomaan harjusoraa ja Soranottoalueiden ympärillä ja soramonttujen
välillä metsät ovat avohakattu tai kasvavat nuorta ensiharvennusvaiheen metsää (Kuva 192.).
Kookkaampaa puustoa oli todettavissa toimivan soranottoalueen pohjoispuolella sekä osa-alueen
länsireunan kumpareilla. Alueen metsät todettiin tuoreeksi kankaaksi (MT), valtapuuna mänty.
Toimivan sorakuopan pohjoisreunan korkealla harjumäellä oli todettavissa hieman kuivaa
kangasta (VT, CT) ja sorakuopan lounais- ja luoteispuolen alavimmilla alueilla, aivan harjujakson
juurella, MT-kuusikkoa, joka vaihettuu korveksi Lammitsuolle tultaessa.
Toimivan soranottoalueen pohjoisreunalla, vanhan paikallistien varressa todettiin kanervisaraa
(RT-laji), jalkasaraa (RT-laji) sekä parikymmentä metriä sorakuopan reunasta kangasvuokkoa
(LIITTEET, Kartta 6.) (Kuva 193.). Kangasvuokko on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja
uhanalainen laji (VU -laji). Muutoin osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi
kangasmetsien lajistoksi.
Toimivan soranottoalueen (Kuva 194.) kivituhkakasalla todettiin törmäpääskyn pesimäyhdyskunta
(Kuva 195.) sekä soranottoalueen keskellä kivikossa pesivä kivitaskupari. Molemmat lajit ovat
uhanalaisia (VU -lajeja). Muita lajeja soranottoalueella todettiin mm. västäräkki, keltasirkku sekä
haarapääsky ja räystäspääsky, jotka pesivät soranottoalueen rakennelmissa. Soranottoalueella
saalisteli myös tervapääskykolonia ja soranottoalueen eteläpuolen kosteikolla todettiin
taivaanvuohen reviiri (LC-laji Järvi-Suomessa). Muu lintulajisto osa-alueella oli tavanomaista
kangasmetsien lajistoa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä.

Suositus. Osa-alueella, toimivan soranottoalueen pohjoisreunalla todettiin kanervisaraa ja
jalkasaraa, jotka ovat alueellisesti uhanalaisia (RT -lajeja) ja kangasvuokkoa, joka on
luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji). Kasvupaikka tulisi jättää
nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Soranottoalueella olevassa kivituhkakasassa todettiin pesivänä n.
10 parin törmäpääsky-yhdyskunta (VU -laji). Maa-aineksen otto kivituhkakasasta tulisi pesimäaikana
toteuttaa pesintää häiritsemättä (esim. kasan vastapuolelta). Myös alueella todetun kivitaskun (VU -laji)
mahdollinen välitön pesimäympäristö tulisi jättää pesimäaikanaan rauhaan. Osa-alueella ei todettu
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveliaita elinympäristöjä.

73. Karkjärven kaakkoispuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Karkjärven kaakkoispuolella on laakea harjusora-alue, joka rajautuu etelässä Selkäkankaan
proksimaalisivuun. Proksimaalisivu nousee melko jyrkkänä ja kumpuilevana Selkäkankaan
deltalle ja siinä on laakeita suppia.
Osa-alueen metsät on avohakattu (Kuva 196.). Lähellä Selkäkangasta proksimaalisivulla todettiin
nuorta taimikkoa ja pohjoisempana, paikallistien molemmin puolin nuorta ensiharvennusvaiheen
männikköä (Kuva 197.) sekä kumpareilla pienialaisia päättöhakkuuvaiheen männiköitä.
Avohakkuualueet ja nuoret taimikot todettiin osa-alueella vallitseviksi. Osa-alueen metsät ovat
kenttäkerroksen lajiston perusteella pääasiassa tuoretta kangasta (MT), mutta korkeimmilla
kumpareilla ja hietasedimenttialueilla kuivaa kangasta (VT).
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Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Osa-alueella oli
merkkejä teerien oleskelusta alueella (korkeilla harjukumpareilla todettiin rypykuoppia).
Selkäkankaan deltan proksimaalirinteen hakkuuaukealla todettiin kehrääjän reviiri (RT-laji). Liitooravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveliasta elinympäristöä osaalueella ei todettu.

Kuva 196. Distaalirinteen kumpuileva maasto
on avohakattu.

Kuva 197. Nuorta sekametsää Karkjärven
kaakkoispuolen laakeassa maastossa.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Kehrääjän
reviiristä ei suosituksia.

74. Karkjärvi ja Kiperänniitut (LIITTEET, Kartta 6.)
Karkjärvi on hyvin ruskeavetinen eu-dystrofinen vesi (Kuva 198.). Sen eteläpäässä on ojitettu
räme, joka on ennen valtatien 378 rakentamista ollut osa Pumpurisuota. Karkjärven pohjoispää on
hiesupitoista sedimenttimaata, joka on raivattu pelloiksi, mutta on nykyisin jo varsin pitkälle
pensoittunut (Kuva 199.). Järven pohjoispäässä on maatilan pihapiiri rakennuksineen sekä rantaan
rakennettuja vapaa-ajan asuntoja. Karkjärven vedet laskevat Kiperänniittujen kautta Uuhijokeen.
Tilan pellot ulottuvat pohjoisessa Uuhijoen varteen asti (Kiperänniitut). Pellot ovat metsittymässä
ja niillä todettiin monipuolinen linnusto (mm. lehtokertun, tiltaltin, räkättirastaan,
punakylkirastaan ja mustarastaan reviirit). Kiperänniittujen itäpuolella on harjusorakumpare, joka
on avohakattu.
Lähellä valtatietä maasto laskee kohti Lammitsuota. Rinne ja rinteen aluksen suo kasvaa melko
iäkästä kuusikkoa (MT, paikoin OMaT). Suolla kuusen joukossa kasvaa runsaasti koivua ja
mäntyä sekä paikoin haapaa, osa kolopuita. Alueella todettiin pikkusiepon reviiri ja alue soveltuu
liito-oravan elinpiiriksi (LIITTEET, Kartta 6.). Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin
monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi.
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Kuva 198. Matala Karkjärvi on ruskeavetinen,
rehevöitynyt, matala ja mutapohjainen.

Kuva 199. Karkjärven länsirantaan (taustalla)
ulottuneet pellot ovat alkaneet metsittyä.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu
liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Kiperänniittujen länsipuolella, valtatie
378:n varressa, todettiin iäkästä sekametsää kolopuineen. Metsä soveltuu liito-oravan elinpiiriksi,
jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.).

75. Välikankaanmäki (LIITTEET, Kartta 6.)
Välikankaanmäen osa-alue sijoittuu Peijonharjun länsi- ja eteläpuolelle, valtatie 378:n molemmille
puolille. Osa-alueeseen kuuluu Välikankaanmäen distaalirinne ja sen edustan loivasti kumpuilevat
harjusorasedimentit sekä Peijonkankaan kaakkoiskärki Lappeenranta-Mikkeli -valtatien
eteläpuolella. Alavimmilla alueilla, esim. Lammitsuon reunoilla, loivasti kumpuileva maaperä on
lähes yksinomaan hieta- ja hiesusedimenttiä.

Kuva 200. Osa-alueen loivasti kumpuilevaa
keskiosaa etelästä kuvattuna.

Kuva 201. Osa-alueen eteläreunaa länteen päin
kuvattuna. Lammitsuo takana ja vasemmalla.
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Alue on loivaprofiilista, alavaa maata. Alavimmilla alueilla on todettavissa soistuneisuutta
(niukkalajista ojitettua korpea). Välikankaanmäen distaalirinne todettiin alaosistaan lehtomaiseksi
(OMaT), valtapuuna kuusi. Eteläosan laakeat hietakumpareet todettiin MT-kankaiksi. Metsät ovat
keski-ikäisiä mäntyvaltaisia metsiä tai nuorehkoja sekametsätaimikoita (Kuva 200.). Osa-alueen
itäreunassa on pieni nuori harjumetsä, joka todettiin MT-kankaaksi, valtapuuna mänty
(Peijonharjun kaakkoiskärki). Osa-alueen eteläosassa, Lammitsuon ympärillä kasvaa
kookkaampaa hakkaamatonta MT-kuusikkoa, jossa oli todettavissa korpimaisuutta (Kuva 201.).
Muutamaa metsäsaareketta lukuun ottamatta osa-alueen eteläosa on hakattu aukoksi ja kasvaa
nuorta taimikkoa aivan Uuhijoen varteen ja valtatien reunaan asti. Osa-alueen kaikki alavammat
osat on ojitettu
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

76. Lammitsuo (LIITTEET, Kartta 6.)
Lammitsuo on hietasedimenttipatjalle muodostunut ohutturpeinen suo, jonka kautta Uuhijoki
virtaa Kuolimoon. Taavetintien (valtatie 378) molemmin puolin Lammitsuo on ojitettu. Vain suon
keskiosan isovarpuräme Kiperänniittujen kohdalla on ojittamaton. Kiperänniittujen ja
Lappeenranta-Mikkeli -valtatien välillä Lammitsuo on kookaspuustoista ojitettua korpea (Kuva
202.).
Länsiosan rämeet ovat mäntyvaltaisia isovarpurämeitä, itäosan korpi niukkalajinen ja
kuusivaltainen. Suon puusto on keski-ikäistä. Uuhijoki on perattu koko osa-alueen matkalta (Kuva
203.).

Kuva 202. Lammitsuon koillisosan korpea
lähellä valtatie 13:a. Suon koillisosa on ojitettu.

Kuva 203. Hietapohjainen Uuhijoki virtaa
Lammitsuon läpi. Joki on oikaistu.

Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi rämeiden, korpien ja
tuoreiden kankaisen lajistoksi. Itäosan korvessa todettiin laaja yövilkkakasvusto. Osa-alueen
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Liito-oravaa tai merkkejä liito-
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oravan oleskelusta alueella ei todettu. Kiperänniittujen ja valtatie 378 välillä Uuhijoessa todettiin
useita karvaukonkorennon reviirejä. Laji on jokseenkin harvinainen, mutta ei uhanalainen.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Uuhijoen varrella oleva korpi on
soveliasta liito-oravan elinympäristöksi. Uuhijoen varsille tulisi jättää 5-10m leveä suojavyöhyke
Uuhijoen vedenlaadun turvaamiseksi.

77. Sänkeinmaa (LIITTEET, Kartta 6.)
Sänkeinmaan osa-alue sijoittuu valtatie 378:n länsipuolelle Lammitsuon ja Pumpurisuon väliin.
Alue on profiililtaan melko loivaa harjusora-aluetta. Alueen metsät ovat nuorehkoa tuoretta
kangasta (MT), valtapuuna mänty.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Alueella ei
todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

78. Pumpurisuo (LIITTEET, Kartta 6.)
Lammitsuon tapaan Pumpurisuo on ojitettu, hietasedimenttipatjalle muodostunut räme, joka
kasvaa nuorta männikköä. Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi havumetsien
lajistoksi. Alueella ei todettu liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liitooravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

79. Tikanmylly (LIITTEET, Kartta 6.)
Tikanmyllyn osa-alue on kartalla Hiijenkorven tilan aluetta. Osa-alue muodostuu pääosin pelloista
ja pihapiireistä sekä peltojen ympäristön metsiköistä, jotka ovat pääosin kookasta lehtipuustoa
(Kuva 204).
Osa-alueen peltojen läpi virtaa hiekka- ja hietapohjainen Uuhijoki, joka on aikanaan ruopattu koko
matkaltaan (Kuvat 205. ja 208.) Tikanmyllyn kohdalla olevaa pientä koskea lukuun ottamatta.
Maaperä osa-alueella todettiin hieta- ja hiesusedimentiksi. Uuhijoen varsilla oli paikka paikoin
multava maannos, jolloin kenttäkerroksen lajisto indikoi lehtoa (ORT, AthAssT).
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Pellot ovat pääosin yhä viljeltyjä. Hiijenkorven pohjoispuolella Uuhijoen varren pellot on istutettu
koivulle ja kuuselle (Kuva 205.). Kaakossa hietamaat ulottuvat Lappeenranta-Mikkeli -valtatien
eteläpuolelle, joka on aikanaan myös raivattu pelloksi mutta kasvaa nykyisin kookasta kuusta.
Pellonreunametsiköt ovat lehtipuuvaltaisia ja kenttäkerroksen lajiston perusteella ne ovat olleet
paikoin lehtoja. Pohjoisessa osa-alue rajautuu ns. vanhaan Mikkelintiehen, jonka varret on
avohakattu (MT-kangasta) (Kuva 206.).

Kuva 204. Tikanmyllyn peltoaukeaa etelästä pohjoiseen kuvattuna. Uuhijoki virtaa lähellä
peltojen pohjoisreunaa. Pohjoisreunan metsikössä todettiin merkkejä liito-oravan oleskelusta.
Uuhijoen varressa, valtatien kahden puolen (LIITTEET, Kartta6.), todettiin tihkupintaista
lehtokorpea (Kuva 207.), joka on aikanaan raivattu pelloksi aivan valtatien laitaa lukuun ottamatta.
Raivatut pellot ovat metsittymässä umpeen kasvaen nuorta koivikkoa ja ojanvarsilla kookasta
haapaa sekä hies- ja rauduskoivua ja tuomea. Raivaamatta jääneillä alueilla kasvaa iäkästä
kuusivaltaista sekametsää, jonka kenttäkerroksessa todettiin mm. suokeltto, maariankämmekkä ja
kangaskorte. Alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Liito-oravalle soveliasta elinympäristöä
– kookasta, lehtipuuvaltaista metsää, todettiin valtatien varresta lähtien peltojen länsireunaa pitkin
aina Tikanmyllyn pohjoispuolelle asti. Peltoaukean länsipäässä, ladon ympärillä säilyneessä
haavikossa todettiin liito-oravan jätöksiä (LIITTEET, Kartta 6.). Kookas, lehtipuuvaltainen puusto
Uuhijoen varsilla toimii mahdollisesti ekologisena käytävän Myllylammelle asti, jossa on
aiempina vuosina todettu liito-oravia (mm. omat havaintoni 1980- ja 90-luvulta)
Osa-alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi kulttuuribiotooppien ja
kangasmetsien sekä niukka- ja keskiravinteisten lehtojen (OMaT, ORT) ja lehtokorpien
(AthAssT) lajistoksi. Kulttuuribiotooppien lajistoa oli todettavissa myös metsäbiotoopeilla.
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Osa-alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiskesi kulttuuribiotooppien ja
sekametsien lajistoksi. Viljelyalueella todettiin muutamia veden vaivaamia alavia alueita, joilla
todettiin heinä-elokuussa lepäileviä muuttolintuja (mm. metsäviklo, liro, suokukko, kuovi,
töyhtöhyyppä ja sepelkyyhky). Peltoaukean itäosassa todettiin usean viikon ajan kurkipari
ruokailemassa yhden poikasen kanssa. Parin pesäpaikka jäi varmistumatta.

Kuva 205. Koivulle (oikealla) ja kuuselle
istutettuja peltosarkoja Uuhijoen varressa.

Kuva 206. Osa-alueen pohjoisreunat on
avohakattu tai siemenpuuasennossa.

Kuva 207. Liito-oravalle sovelias lehtokorpi
Uuhijoen varrella (LIITTEET, Kartta 6.).

Kuva 208. Hieta- ja hiekkapohjainen Uuhijoki
virtaa vuolaana pellonreunoja pitkin.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueen länsiosassa
todettiin merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella sekä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä
(LIITTEET, Kartta 6.). Ko. alue tulisi säilyttää nykytilassaan.

80. Kaikkonen (LIITTEET, Kartta 6.)
Kaikkosen osa-alue koostuu Kaikkosen tilasta peltoineen sekä tilan eteläpuolen laajasta ojitetusta
rämeestä. Osa-alue sijoittuu ns. vanhan Mikkelintien ja Lappeenranta-Mikkeli -välisen valtatien
väliin. Kaikkosen tilan pellot on raivattu loivasti etelään laskevalle hietasedimentille. Peltojen
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eteläpuolinen alue on ojitettua, kookaspuustoista rämettä, joka rajautuu Tikanmyllyn peltoaukeaan
lännessä. Rämeen eteläosa ja rämeen itäpuolen loivat harjusorarinteet lähellä vanhaa Mikkelintietä
on avohakattu. Lähempänä nykyistä Lappeenranta-Mikkeli-valtatietä rinnemaa kasvaa kookasta
mänty- ja koivutaimikkoa sekä paikoin nuorta näreikköä. Osa-alueen metsät ovat tuoreita kankaita
(MT). Mäntyvaltainen puusto alueella on nuorta tai korkeintaan keski-ikäistä ja alueella on tehty
viime vuosina laajoja avohakkuita.
Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kulttuuribiotooppien ja kangasmetsien
lajistoksi. Liito-oravaa, merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveliasta
elinympäristöä osa-alueella ei todettu.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

81. Kaikkosen itäpuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Kaikkosen itäpuolen osa-alue käsittää profiililtaan vaihtelevan harjusorakumpujen ja
suppakuoppien muodostaman alueen, joka ulottuu Kaikkosen tilan itäpuolelta aina keskustan
taajaman laitaan ns. vanhan Mikkelintien ja Lappeenranta-Mikkeli välisen valtatien välissä. Osaalue on pinnanmuodoiltaan pienimuotoista ja hyvin vaihtelevaa. Muutamaan laajempaan suppaan
on muodostunut pienialainen räme (Kuva 209.).

Kuva 209. Osa-alueen itäosa on pienimuotoista
harjukumpujen ja suppien muovaamaa aluetta.

Kuva 210. Osa-alueen länsiosa on laakeaa
harjumäkien ja suppien maisemaa.

Osa-alueen länsiosat on avohakattu (Kuva 210.). Itäosassa avohakkuita on tehty paikoin, mutta
pääosin itäosan puusto on hakkaamatonta keski-ikäistä männikköä (MT). Syvemmissä supissa
kasvoi kuusia. Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi.
Yhdellä harjukumpareella todettiin kangasvuokkoa (LIITTEET, Kartta 6.). Osa-alueen vaihteleva
harjukumpujen ja suppakuoppien muodostama maisema on maisemallisesti merkittävä
kokonaisuus.
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Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi otettava huomioon alueen
maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella eikä uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä. Osa-alueella
todettiin kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU laji). Osa-alue on myös maisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Em. syistä alue tulisi jättää
nykytilaansa. Metsätaloudelle ei ole estettä, mutta avohakkuita ja maan muokkausta tulisi
kuitenkin välttää.

82. Alttarinmäki (LIITTEET, Kartta 6.)
Ojastinlammen lounais- ja eteläpuolelle sijoittuva Alttarinmäen osa-alue on Säkniemestä
Selkäkankaalle ulottuvan harjujakson kumpareisinta ja suppaisinta osaa. Maasto on erittäin
vaihteleva muodostuen jyrkkärinteisistä harjukumpareista ja jyrkkärinteisistä, syvistä supista
(Kuva 211.).

Kuva 211. Jyrkät profiilit ja pienipiirteisyys
ovat tunnusomaisia Alttarinmäen osa-alueelle

Kuva 212. Alttarinmäen eteläosan avohakkuut
paljastavat monipuolisen harjumaiseman.

Kuva 213. Kuvan kangasvuokko todettiin
Alttarinmäen eteläsivulla lähellä mäen lakea.

Kuva 214. Alttarinmäen kaakkoissivua. Kuvan
alueella todettiin kangasvuokkoa.
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Idässä osa-alue rajautuu keskustaajamaan ja lännessä Pöksänlahden osayleiskaava -alueeseen
Etelässä tämä suppien ja harjukumpujen kirjoma alue rajautuu loivasti viettävään hietamaahan
Alttarinmäen etelä- ja kaakkoispuolella ja pohjoisessa koilliseen viettävään hietamaahan Ojastin
luona sekä Ojastinlampeen pohjoisessa. Alue on hietapitoista harjusoraa. Laakeita
hietasedimenttialueita todettiin lähinnä osa-alueen koillis- ja eteläosissa.
Alttarinmäen etelä- ja itäpuolella on tehty avohakkuita (Kuva 212.), mutta muutoin puusto
todettiin nuoreksi tai keski-ikäiseksi mäntymetsäksi (MT-kankaita, kumpareiden laella VT- ja CTkankaita). Suppien pohjalla pääpuulajiksi todettiin kuusi (MT) ja syvimpien suppien pohjalla
todettiin niukkalajisia korpia, joissa kuusen sekapuuna kasvoi koivua. Paikoin suppien pohjalla oli
todettavissa myös pienialaisia sararämeitä. Aivan suppien alarinteillä oli todettavissa myös
lehtomaisuutta (OMaT, AthOT). Alttarinmäen eteläreunalla ja kaakkoisrinteessä todettiin
kangasvuokkoja (VU -laji) (Kuvat 213. ja 214.), mutta muuten osa-alueen kasvilajisto todettiin
tavanomaiseksi kangasmetsien, rämeiden ja korpien lajistoksi.
Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Osa-alue on
maisemallisesti merkittävä harjualue sekä merkittävä pohjaveden muodostumisalue. Alueella ei
todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä.
Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi otettava huomioon alueen
maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit)
soveltuvia elinympäristöjä. Alttarinmäen etelä- kaakkoisrinteessä todettiin kangasvuokkoa, joka
on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU -laji), jonka vuoksi Alttarinmäen
etelä- ja kaakkoisrinne tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Metsätalous alueella on
mahdollista, mutta metsänhakkuissa tulisi välttää avohakkuuta ja maaperän muokkausta.
Alttarinmäen ja Ojastinlammen välinen alue on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi alue
tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.) (Kuva 211.). Metsänhoitotoimet alueella on
mahdollisia, ja alueen ulkoilureittejä olisi mahdollista edelleen kehittää. Osa-alue soveltuu hyvin
ulkoilualueeksi.
Niin sanotun vanhan Mikkelintien varressa, osa-alueen kaakkoiskulmassa on maisemallisesti
merkittävä harjusorakumpujen ja suppien muodostama kokonaisuus, joka tulisi jättää nykytilaansa
(LIITTEET, Kartta 6.) (Kuva 212.). Metsänhoito alueella on mahdollista, mutta avohakkuita ja
maaperän muokkausta tulisi välttää. Osa-alue on myös merkittävää pohjavesialuetta.

83. Olkkola (LIITTEET, Kartta 6.)
Olkkolan ja Ojastin tilat sijaitsevat harjujakson koillissivulle muodostuneella laajalla
hietasedimentillä. Alue on koilliseen, kohti Kuolimoa viettävää, loivasti kumpuilevaa
hietasedimenttimaata. Lähellä rantaa on todettavissa korkeampaa kumpareisuutta, joka johtuu
kallioperästä. Alue on ollut peltomaata, mutta taajaman leviäminen alueelle tieverkkoineen sekä
rantarakentaminen on muuttanut alueen luonnetta. Rakentamaton alue on lähinnä puistomaista
metsää (Kuva 215.), jonka kenttäkerros koostuu pääasiassa niittylajistosta. Rakennetuilla alueilla
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on monipuolinen kulttuuribiotooppien lajisto, mutta joillakin paikoilla, esim. katujen varsilla ja
pienissä metsäsaarekkeissa, on todettavissa alkuperäisbiotooppien lajistoa. Alkuperäislajisto
indikoi pääasiassa kuivaa kangasta (VT-, paikoin CT -kangasta): lajistossa esim. kangasajuruoho,
kissankäpälä, kanerva ja variksenmarja. Alueella todettiin myös kangasvuokkoa, joka on
uhanalainen (VU -laji) (Kuva 216.). Osa-alueen eteläosan metsät lähellä harjun juurta on
avohakattu. Olkkolan pihapiirissä ja rantavyöhykkeessä on kookasta lehtipuustoa, joista osa
todettiin kolopuiksi. Pihapiiri ja rantavyöhyke soveltuvat liito-oravan elinpiiriksi.

Kuva 215. Olkkolan alueen kasvilajisto ja
kasvillisuuden rakenne on puistomaista.

Kuva 216. Kangasvuokko Olkkolaan johtavan
kävelypolun varressa.

Suositus. Osa-alueella ei todettu uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi otettava huomioon alueen
maankäyttöä suunniteltaessa. Olkkolan eteläpuolen rakentamattomalla hietakankaalla todettiin
kangasvuokkoa, joka on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalainen laji (VU-laji).
Kangasvuokon kasvuympäristö on harvennettua VT-männikköä, joka tulisi jättää nykytilaansa
esiintymän turvaamiseksi (LIITTEET, Kartta 6..). Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä
liito-oravan oleskelusta alueella. Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä todettiin Olkkolan
pihapiirin ja rantavyöhykkeen alueella, jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET,
Kartta 6.).

84. Ojastinlampi (LIITTEET, Kartta 6.)
Ojastinlampi on suppalampi, jonka kapea ja matala harjuselänne erottaa Kuolimosta (Kuva 217.).
Lammen matalammat itä- ja pohjoisrannat on rakennettu, sen sijaan jyrkät ja korkeat länsirannat
ovat rakentamattomia eivätkä sovellu rantarakentamiseen jyrkkyytensä vuoksi. Ojastinlammen
jakaa lähes kahtia kivinen soraharju. Harjun länsipään kärjen yli kulkee vain muutaman metrin
levyinen ja metrin syvä uoma, joka yhdistää lammen osat toisiinsa (Kuva 218.). Tämän harjun
keskiosaan on rakennettu kesämökki. Lammen eteläosa on pohjoisosaa syvempi ja lähteisyyden
vuoksi paikoin hyvin kirkasvetinen ja hiekkapohjainen (oligotrofinen). Kuitenkin myös
eteläosassa kasvaa kelluslehtisiä kaukana rantaviivasta (Kuva 219.). Pohjoisosa on pitkälle
liettynyt ja matala, kasvaen mm. lummetta, ulpukkaa, viilto- ja pullosaraa sekä vesitatarta (Kuva
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220.). Vesikasvilajisto indikoi eu-dystrofista vettä, mutta ilmeisesti lähteisyyden vuoksi vesi on
kuitenkin varsin kirkasta. Pohjoisosassa oli heinäkuussa havaittavissa leväkukintaa.
Ojastinlammen rantarinteiden, lammen kahteen osaan jakavan harjun ja lammen rantavyöhykkeen
kasvilajisto indikoi tuoretta kangasta (MT). Pääpuulajiksi osa-alueella todettiin mänty,
muutamalla alavammalla rannan osalla puolestaan kuusi (OMT-kangasta) ja rantavyöhykkeessä
todettiin paikoin runsaasti hieskoivua yhdessä tervalepän ja kuusen kanssa.
Osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja eu-dystrofisten vesien
lajistoksi. Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja pihapiirien lajistoksi.
Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvia
elinympäristöjä. Lammen eteläpään harjussa todettiin käytössä oleva ketun pesä. Osa-alueen Kuolimon
puoleiset rannat todettiin kiviseksi harjusoraksi. Niukka vesikasvilajisto indikoi oligotrofisuutta ja
rantametsien lajisto tuoretta kangasta (MT). Myös Kuolimon puoleisen rantavyöhykkeen lajisto todettiin
tavanomaiseksi.

Kuva 217. Ojastinlammen pohjoisosa, jonka
kapea kannas (taustalla) erottaa Kuolimosta.

Kuva 218. Lammen pohjois- ja eteläosaa
yhdistää toisiinsa kuvan kapea ja matala salmi.

Kuva 219. Ojastinlammen eteläosa on varsin
kirkasvetinen, mutta liettynyt ja osittain matala.

Kuva 220. Ojastinlammen pohjoisosa on matala
ja liettynyt (eu-dystrofinen).

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
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huomioitava maankäytön suunnittelussa. Ojastinlammen rakentamaton länsiranta ja luoteisranta
sekä keskellä lampea oleva kapea salmi tulisi jättää nykytilaansa maisemallisesti merkittävinä.
Myös Kuolimon ja Ojastinlammen välinen kapea kannas tulisi jättää nykytilaansa maisemallisesti
merkittävänä.

85. Pöksänlahden kaava-alue (LIITTEET, Kartta 6.)
Pöksänlahden suunnittelualueelle on tehty luontoselvitys 2009 (Sipari 2009), jossa todettiin mm.
maisemallisesti merkittävät suppa-alueet sekä kangasvuokkoesiintymät. Tässä inventoinnissa ei
ko. alueelta ilmennyt mitään uutta tekijää, joka olisi syytä ottaa huomioon alueen maankäyttöä
suunniteltaessa.

86. Pekastinlammen alue (LIITTEET, Kartta 6.)
Uuhijoelta Pöksänlahden kaava-alueelle ulottuva Pekastinlammen osa-alue on osa Säkniemestä
Selkäkankaalle ulottuvaa harjujaksoa. Osa-alueelle on tyypillistä korkeat harjumäet ja varsin suuret ja

jyrkkärinteiset supat. Osa-alueen maaperä on harjusoraa, vain alueen pohjoisreuna Kuolimon
rannassa on alavaa hietamaata. Jylhimmillään maisema on Pekastinlammella, joka on
muodostunut jyrkkäreunaiseen, laajaan ja syvään suppaan. (Kuva 221.). Osa-alueen läpi on
rakennettu uusi tie, joka kulkee Pekastinlammen itäpuolen korkeiden harjumäkien yli
Myllyhiekkaan, jossa on uusia asuintaloja. Pekastinlammen etelärannassa on aloitettu
rakentaminen lammen rantaan (Kuva 221.).

Kuva 221. Pekastinlammen jyrkkää itärantaa.

Kuva 222. Harjun lakea Pekastinlammen
länsipuolella. Lampi kuvan taustalla.

Osa-alueen metsät ovat mäntyvaltaista kangasmetsää (pääasiassa tuoretta kangasta, mutta mäkien
lakialueilla ja paahderinteillä sekä hietamailla kuivaa kangasta (VT- ja paikoin CT -kangasta)
(Kuva 222.). Harjumäkien ja suppien alarinteillä (MT-kankaita) kuusen osuus puustossa kasvaa
merkittävästi. Alue on intensiivisen metsätalouden aluetta. Pekastinlammen ympäristössä on
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suoritettu avohakkuita ja muut osa-alueen metsät todettiin puustoltaan nuoriksi tai korkeintaan
keski-ikäisiksi.
Pekastinlampi on hetereunainen dystrofinen vesi, jonka ranta- ja vesikasvilajisto todettiin
tavanomaiseksi dystrofisten vesien lajistoksi. Pekastinlammen pienialaisuuden ja hetteisyyden
vuoksi lammella ei todettu inventointien yhteydessä vesilintuja tai rannoille tyypillistä lintulajistoa
(esim. rantasipiä tai västäräkkiä). Myllyhiekan ja Pöksänlahden lajisto indikoi oligotrofista vettä.
Lajisto todettiin tavanomaiseksi. Myllyhiekan lajisto osoittautui tavanomaiseksi oligotrofisten
vesien lajistoksi. Myllyhiekan rakennetulla rannalla todettiin rantasipin reviiri (laji on NT-laji).
Pekastinlammen itäpuolen lajistoltaan tavanomainen suppamaasto todettiin maisemallisesti
merkittäväksi (LIITTEET, Kartta 6.).
Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.
Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi otettava huomioon
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Osa-alueella on maisemallisesti merkittävää harjujaksoa

Pekastinlammen ympärillä, jonka vuoksi Pekastinlammen alue tulisi jättää nykytilaansa.
Pekastinlammen itäpuolen harjukumpujen ja suppien alue on maisemallisesti merkittävä ja tulisi
jättää nykytilaansa (LIITTEET, Kartta 6.). Metsänhoitotoimet alueella ovat mahdollisia, mutta
avohakkuita ja maapohjan muokkausta tulisi välttää.

87. Pyöriäkankaan koillispuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Pyöriäkankaan koillispuolella maasto laskee loivana kohti Kuolimoa. Rinnealueella risteilee useita
hiekkateitä ja rantavyöhyke on taajaan rakennettu. Laskevassa rinteessä on muutamia alavia
painanteita, jotka ovat hieman soistuneet. Rinteessä on havaittavissa vanhoja Kuolimon
rantaterasseja aiemman korkeamman vedenpinnantason jäljiltä. Ranta on Aarrevuoren
kallioniemeä lukuun ottamatta hiekkarantaa (Kuva 223.) ja rannassa on todettavissa paikoin jään
työntämää rantavallia. Vesikasvilajisto indikoi oligotrofisuutta.
Osa-alueen metsät ovat mäntyvaltaista tuoretta kangasta (MT) (Kuva 224.). Kasvi- ja lintulajisto
todettiin alueella tavanomaiseksi kangasmetsien ja oligotrofisten vesien lajistoksi. Liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella ei todettu eikä alueella todettu uhanalaisille lajeille
soveltuvia elinympäristöjä.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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Kuva 223. Kuolimon ranta Pyöriäkankaan
koillispuolella on kivistä harjusoraa.

Kuva 224. Pyöriäkankaan koillissivu on nuorta
männikköä (MT -kangasta).

88. Pyöriäkangas (LIITTEET, Kartta 6.)
Pyöriäkangas on pienialainen delta. Se nousee ympäristöstään jyrkkärinteisenä (Kuva 225.) ja
hyvin tasalakisena mäkenä (kuva 226.). Pyöriäkankaan proksimaalipuolella on suppien ja
harjukumpujen sarja, distaalipuoli laskee jyrkästi Myllylammen rantaan. Alueen maaperä on
harjusoraa ja Pyöriäkankaan metsät kankaan laki mukaan lukien todettiin tuoreeksi
kangasmetsäksi (MT). Kankaan distaalireunan etelä- ja lounaisosassa todettiin paikoin kuivaa
kangasta (VT, CT) ja karua kangasta (ClT). Valtapuuna alueella on mänty, muita puulajeja
todettiin vain yksittäin. Puusto alueella on keski-ikäistä.

Kuva 225. Muiden Pyöriäkankaan rinteiden
tavoin myös itärinne on varsin jyrkkä

Kuva 226. Nimensä veroisen Pyöriäkankaan
lakialue on hyvin tasainen.

Alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi tuoreiden ja kuivien kankaiden lajistoksi.
Kangasvuokkoa alueelta ei etsinnöistä huolimatta todettu. Alueen lintulajisto todettiin
tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta
alueella ei todettu eikä alueella todettu uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.
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Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, jotka olisi erityisesti
huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pyöriäkangas on tasalakinen, jyrkkäsivuinen delta ja
sellaisenaan maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa. Metsätaloudelle
alueella ei ole esteitä, mutta avohakkuuta ja maaperän muokkausta tulisi välttää.

89. Myllylampi ja Uuhijoki (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue käsittää Myllylammen ja siitä Kuolimoon laskevan Uuhijoen osan. Myllylampi on
kapea, kaksiosainen lampi harjuun muodostuneessa laaksossa. Alueen maaperä on harjusoraa,
jotka alarinteiltään muuttuu hieta- ja hiesuvaltaiseksi ja alavimmissa kohdissa puhtaaksi hieta- tai
hiesusedimentiksi. Uuhijoki ja Myllylampi ovat rannoiltaan jyrkkärinteisiä ja nopeasti virtaava
Uuhijoki on uurtanut itsensä varsin syvälle maaperään (Kuva 227.). Lähellä Kuolimon rantaa
Myllyhiekassa virtaus hidastuu ja joen ympärille on muodostunut tulvakorpi (Kuva 228.).
Myllylammen koillispäässä on aikanaan toiminut vesimylly, jonka vuoksi Myllylampi on padottu
nykyiseen korkeuteensa. Myöhemmin myllyllä toimi kalanviljelylaitos, jonka jäljiltä
Myllylammen koillispuolella on yhä kalankasvatusaltaita (Kuva 229.). Kaksiosaisen
Myllylammen pohjoisosa on erittäin ruskeavetinen (näkösyvyys alle metrin) eu-dystrofinen vesi.
Eteläosa on liettynyt ja matala ja kasvanut jo lähes umpeen. Etelä- ja pohjoisosaa erottaa kapea
uoma, jossa ei juuri ole virtausta (Kuva 230.). Eteläosan eteläpää on Sepänniittua, maatunutta
saraikkoa ja kortteikkoa, josta ennen on niitetty luonnonheinää (Kuva 231.). Sepänniittujen takana
alkaa rämealue, jonka läpi Uuhijoki tulee Myllylampeen.
Myllylammen rantojen metsät ovat kookasta lehtipuuta kasvavaa, kosteapohjaista rantametsää,
jota on paikoin hakattu. Eteläosan kaakkoisrannalla, paikallistien ja rannan välissä oli todettavissa
laajahko alue iäkästä lehtimetsää (Kuva 232.) (LIITTEET, Kartta 6.), jonka lajisto indikoi lehtoa
(lähinnä OFiT). Kyseessä on entinen pelto tai rantaniitty, joka on metsittynyt. Puusto alueella
todettiin kookkaaksi ja kolo- ja lahopuuta todettiin varsin runsaasti. Myllylammen koillispuolen
rantametsät ja Uuhijoen varren metsät Myllylammen koillispuolella ovat kookasta lehtimetsää
(terva- ja harmaaleppä, hies- ja rauduskoivu, haapa, raita, tuomi) ja myös siellä todettiin kolopuita.
Uuhijoen varren metsät ovat ajoittain tulvivaa tervaleppäkorpea, jossa oli todettavissa runsaasti
kolopuita (LIITTEET, Kartta 6.).
Uuhijoen laakso ja Myllylampi rantarinteineen muodostaa ekologisesti ja maisemallisesti
merkittävän kokonaisuuden. Alueen kasvilajisto todettiin erittäin monipuoliseksi eutrofisten ja eudystrofisten vesien ja tulvakorpien lajistoksi. Rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja ei todettu. Alueen
lintulajisto todettiin monipuoliseksi rehevien vesien ja iäkkäiden lehtimetsien lajistoksi (mm.
lehtokerttu, mustapääkerttu, kirjosieppo, harmaasieppo, käpytikka). Myllylammen kaakkoisrannan
lehtimetsässä todettiin sirittäjän reviiri. Laji on uhanalainen (NT-laji). Myllylammessa todettiin
pesivänä joutsen, telkkä ja sinisorsa. Inventointivuonna Sepänniitulla ei todettu luhtahuittia,
vaikka lajia on todettu aiemmin alueella (mm. omat havainnot 2000-luvulta).
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Kuva 227. Uuhijoen tervaleppäkorpea
Myllylammen pohjoispuolella.

Kuva 228. Lähellä Kuolimon rantaa Uuhijoki
virtaa tulvakorvessa.

Kuva 29. Kalanviljelylaitos padolta kuvattuna.
Taustalla kalankasvatusaltaat.

Kuva 230. Myllylammen etelä- ja pohjoisosan
välinen kapeikko etelästä kuvattuna.

Kuva 231. Sepänniitut Myllylammen
eteläpäässä. Kuvattu kaakkoisrannalta.

Kuva 232. Kaakkoisrannan rantalehto
lahopuineen on sekundaarista lehtoa.

Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Myllylammen
rantametsät ja Uuhijoen varren tulvakorven lehtimetsät soveltuvat liito-oravan elinympäristöksi.
Myllylammen pato ja myllyrakennus vesiränneineen ja meanderoiva Uuhijoki ovat merkittävä
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maisemallinen tekijä. Sepänniitut on merkittävä maisemallinen tekijä, joka on muodostunut
ihmistoiminnan tuloksena.
Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, jotka olisi erityisesti
otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu liito-oravaa tai
merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Myllylammen rantametsät ja Uuhijoen varren
tulvakorven tervaleppävaltaiset metsät kolopuineen soveltuvat kuitenkin liito-oravan
elinympäristöksi (alueella on aiemmin todettu liito-oravia). Myllylammen eteläpään Sepänniitut,
Myllylampi, myllypato ja myllyrakennus sekä jyrkkärinteiset rantametsät muodostavat
maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Em. alueet (LIITTEET, Kartta 6.) tulisi jättää
nykytilaansa. Myllylammelta Myllyhiekkaan tulisi Uuhijoen ympärille jättää 20m leveä
suojavyöhyke uoman rinteiden jyrkkyyden ja maaperän hienojakoisuuden vuoksi
(hietasedimenttiä). Suojavyöhyke ehkäisisi eroosiota. Myllylammen kaakkoisrannan lehtimetsä
tulisi jättää nykytilaansa runsaasti lahopuuta ja kolopuita sisältävänä rantametsänä ja liito-oravalle
soveltuvana elinympäristönä. Lehdossa todettiin myös sirittäjän reviiri (NT-laji).

90. Sepänniittu (LIITTEET, Kartta 6.)
Sepänniitun ohutturpeinen suoalue on muodostunut laakealle hietapatjalle. Keskiosa suoalueesta
on rämettä, reunoilla on todettavissa korpea. Suon läpi virtaa Uuhijoki kohti Myllylampea.
Uuhijoki on ruopattu osa-alueen matkalta ja rämealue sen ympärillä on ojitettu ja osin avohakattu
(Kuva 233.). Suoalueen eteläpää on nuorehkoa sekametsää ja Onnelan tilan edustan ojitetulla
rämeellä on päättöhakkuvaiheen männikköä. Paikoin suoalueella on hietakumpareita, joiden
metsät todettiin tuoreiksi kankaiksi (MT). Suoalueen luoteiskolkka on niukkalajista korpea, jossa
todettiin mm. maariankämmekkää (Kuva 234.). Myllylammen eteläreunaan rajoittuva osa suosta
on Sepänniittua, puutonta saraluhtaa, josta on aikanaan niitetty luonnonheinää (Kuva 231.).
Rehevöityneen Uuhijoen pohja on pääosin puhdasta hietapohjaa, koska virtaus Uuhijoessa on
varsin nopeaa. Hakkuiden yhteydessä Uuhijoen varteen on jätetty suojapuustoa n. 5m leveydeltä.
Joen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi jokilajistoksi (esim. purovita, pitkälehtivita, vehka ja
rentukka), mutta osa lajistosta indikoi rehevöityneisyyttä (mm. ojasorsimo, ratamosarpio,
järviruoko ja kurjenmiekka) (Kuva 235.). Myös neidonkorentoa todettiin Uuhijoella varsin
runsaasti (Kuva 236.). Nopean virtauksen vuoksi Uuhijoen tila ja veden laatu on varsin hyvä.
Alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi pienvesien, tuoreiden kankaiden, korpien ja
isovarpurämeiden lajistoksi. Uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja ei todettu. Alueen linnusto
todettiin tavanomaiseksi eikä uhanalaisia lajeja todettu. Uuhijoessa todettiin inventoinnin
yhteydessä sulkasatoaan viettäviä telkkiä ja sinisorsia sekä sinisorsapoikue. Osa-alueen
jokivarteen on kasattu ohraa ilmeisesti vesilintujen houkuttelemiseksi, sillä itäneitä ohramattoja ja
ohrajyväkasoja todettiin monin paikoin jokipenkalla.
Alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Uuhijoen varren
suojametsä saattaa toimia liito-oravalle ekologisena käytävänä Myllylammen metsien ja

109

Tikanmyllyn pellonreunametsien välillä (molemmissa paikoissa on todettu merkkejä liito-oravan
oleskelusta alueella).

Kuva 233. Uuhijoen varren metsät on hakattu
Sepänniittujen kohdalla ennen Myllylampea.

Kuva 234. Sepänniittujen suoalueen pohjoispää
on korpea, muutoin alue on rämettä..

Kuva 235. Reipas virtaus pitää hietapohjaisen
Uuhijoen pohjan puhtaana.

Kuva 236. Neidonkorento on yleisin korento
Uuhijoella. Laji indikoi rehevöityneisyyttä.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella
ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Uuhijoki on ruopattu, mutta
on osa-alueella nykyisin lähes luonnontilainen pienvesi, joka lähiympäristöineen (5-10m
suojavyöhykkeellä) tulisi jättää nykytilaansa ravinne- ja humusvalumien ehkäisemiseksi..
Jokivarren puusto voi toimia myös ekologisena käytävänä liito-oravalle. Sepänniitut on
maisemallisesti merkittävä. Sepänniitut on myös luontotyyppinä harvinainen sara- ja korteluhta,
jonka vuoksi Sepänniitut tulisi jättää nykytilaansa (kts. kohta 89).
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91. Sepänniitun itäpuoli (LIITTEET, Kartta 6.)
Sepänniitun rämealueen itäpuolella paikallistien ympäristö on hietapitoista harjusoraa, paikoin
hietamaata. Alue on mäntyvaltaista tuoretta kangasta (MT). Ylärinteessä, lähellä paikallistietä on
muutamia hietaisia kumpareita, joiden metsät ovat kuivaa kangasta (VT). Alueen puusto on
päättöhakkuuvaiheen männikköä avohakattu (Kuvat 237. ja 238.).
Uuhijoelle menevän tien varressa todettiin kalliohatikkaa, joka on vähälukuinen mutta ei
uhanalainen laji. Muutoin osa-alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kuivien ja tuoreiden
kankaiden lajistoksi. Osa-alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi.
Osa-alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella eikä liito-oravalle
soveltuvaa elinympäristöä.

Kuva 237. Sepänniitun osa-alueen itäpuolella
maaperä on hietaista. Kuvaussuunta länteen.

Kuva 238. Tien pohjoispuolella on laaja
hietapitoinen sedimentti (VT -kangasta).

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.

92. Peijonsuon ja Sepänniitun välinen kangas (LIITTEET, Kartta 6.)
Osa-alue on pinnanmuodoiltaan alava ja loivaprofiilista deltan etureunaa, joka sijoittuu Peijonsuon
ja Sepänniittujen väliin. Osa-alueen pohjoisreuna on deltan jyrkähköä distaalireunaa.
Distaalireuna loivenee etelään päin mentäessä, mutta on selvästi erotettavissa maastossa koko sen
matkan, jonka se kulkee osa-alueella. Maaperä deltalla on harjusoraa ja deltan distaalipuolella
hyvin hietapitoista harjusoraa ja paikoin pelkkää hietaa.
Osa-alueen metsät ovat nuorta talousmetsää. Deltan ja deltan distaalirinteen metsät ovat tuoretta
kangasta (MT, alarinteet paikoin MaT), valtapuuna mänty (Kuva 239.). Lounaaseen päin
mentäessä distaalirinteen lajisto indikoi lehtomaisuutta (OMT) ja kosteammalla alueella
korpimaisuutta. Distaalirinteen eteläosan alla rinne on kivistä harjusoraa ja paikoin tihkupintainen.
Rinteessä kasvaa kuusivaltainen sekametsä (MT, aivan alarinteessä korpea). Sekapuuna todettiin
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runsaasti kookkaita haapoja, joista osassa todettiin pesäkoloja. Alue soveltuu liito-oravan
elinympäristöksi (LIITTEET, Kartta 6.) (Kuvat 240. ja 241.). Alueella ei kuitenkaan todettu liitooravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella.
Osa-alueen eteläosat Peijon tilan ympärillä on avohakattu kasvaen nuorta mäntyä ja koivua (MT kangasta). Peijon tilan pohjoispuolella on alava ojitettu alue, joka kasvaa nuorta koivua (hies- ja
rauduskoivua). Sepänniitun reunoilla on suoritettu paikoin avohakkuita. Osa-alueen eteläosissa oli
todettavissa enemmin lehtomaisuutta (OMT, paikoin OMaT) (Kuva 242). Osa-alueen eteläpäässä
on pienehkö rämealue ja metsittyvä pienialainen pelto. Osa-alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin
tavanomaiseksi.

Kuva 239. Distaalirinne ja sen hietainen edusta
todettiin pääasiassa MaT-kankaaksi.

Kuva 240. Distaalirinteen eteläosa on jyrkempi
ja tihkupintainen. Alueella iäkäs kuusikko.

Kuva 241. Distaalirinteen eteläosan kuusikossa
todettiin myös haapaa, osa oli kolopuita.

Kuva 242. Osa-alueen eteläosan kangasmaata
(OMT). Puusto on tälläkin osalla varsin nuorta.

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia
lintulajeja, jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Osaalueen pohjoisreunassa todettiin kosteapohjainen kuusikko, jossa kasvoi kookkaita haapoja. Alue
soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa (LIITTEET,
Kartta 6.).
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93. Peijonsuo (LIITTEET, Kartta 6.)
Peijonsuon osa-alue sijaitsee suunnittelualueen länsireunassa, Lepänkannonharjun eteläpuolella.
Lepänkannonharjun edustalle on muodostunut pitkänomainen ja laakea hietasedimentin
muodostama allas, johon on aikojen kuluessa muodostunut isovarpuräme, Peijonsuo. Allasta
ympäröivät loivarinteiset harjusoraselänteet ja etelässä allasta rajaa Peijonharju.
Peijonsuo on ojitettu ja osin hakattu isovarpuräme (Kuva 243). Ympäröivät harjusora-alueet on
avohakattu kasvaen nuorta mäntyä ja koivua (MT-kangasta) suon koillispuolta lukuun ottamatta,
jolla todettiin keski-ikäistä mäntymetsää (MT, OMT ja paikoin OMaT). Jätevedenpuhdistamon
koillispuolen pienellä harjulla todettiin vanha haavikko, joka jatkuu rehevänä lehtimetsänä
puhdistamon eteläpuolella.
Peijonsuon eteläosassa on jätevedenpuhdistamo ja laaja mullan läjitysalue sekä joutomaa-alue.
Puhdistamon pohjoispuolella on saostusaltaita, joista jätevesi johdetaan Peijonsuon ojia pitkin
Rajalampiin pohjoisessa. Puhdistamon ravinteiset jätevedet ja läjitysalueen ravinteiset
pintavalumat ovat rehevöittäneet Peijonsuota puhdistamon pohjoispuolella. Esim. puhdistamolta
lähtevä oja oli paikoin limaskan peitossa (iso- ja pikkulimaskaa). Vesien valumasuunnasta johtuen
suon eteläisin osa on säilynyt luonnontilaisena. Muutoin suon rehevöityminen on ollut voimakasta
(Kuvat 244. ja 245.).
Alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Erityisesti puhdistamon
saostusaltaiden ja läjitysalueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi. Puhdistamon alueen lajisto
indikoi maaperän ja vesien korkeaa typpipitoisuutta: esim. nokkonen, vadelma, koiranputki,
kiertotatar ja maitohorsma sekä vesissä mm. iso- ja pikkulimaska, leveäosmankäämi ja
kurjenmiekka (Kuva 246.).

Kuva 243. Peijonsuon eteläpää on säilynyt
luonnontilaisena isovarpurämeenä.

Kuva 244. Peijonsuon pohjoisosa on selvästi
rehevöitynyt.

Osa-alueen lintulajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Saostusaltailla todettiin
telkkäpoikue, sinisorsapoikue (Kuva 247.), neljä tavipoikuetta, telkkäemo joka oli adoptoinut
kuolleen sinisorsanaaraan poikaset sekä metsäviklopoikue. Puhdistamon pohjoispuolen ojitetulla,
hakatulla ja rehevöityneellä rämeen osalla todettiin kaksi ruokailevaa naarasmetsoa. Vaikka metso
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on alueellisesti uhanalainen (RT -laji), lajin esiintymisellä ei ole erityistä merkitystä maankäytön
kannalta, koska yksilöt todettiin voimakkaasti muokatussa ympäristössä. Puhdistamon itäpuolen
lehtimetsässä todettiin mm. lehtokertun, räkättirastaan, punakylkirastaan ja mustarastaan reviirit
sekä pyrstötiaispoikue. Muu osa-alueen linnusto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi.
Peijonsuon alueella ei todettu liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella.
Puhdistamon itäpuolen kapean harjun ja sen viereisen notkelman lehtimetsässä (Kuva 248.)
todettiin paljon kookkaita haapoja, joista osa todettiin kolopuiksi. Alue soveltuu liito-oravan
elinympäristöksi (LIITTEET, Kartta 6.).

Kuva 245. Vehka on intoutunut kasvamaan
ravinteisissa suo-ojissa Peijonsuolla.

Kuva 246. Saostusaltaat ovat vesilintujen
suosimaa pesimäympäristöä.

Kuva 247. Sinisorsapoikue ui limaskan
peittämässä saostusaltaassa.

Kuva 248. Puhdistamon eteläpuolen
sekundaarilehtoa (osin joutomaalla)

Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja,
jotka olisi erityisesti otettava huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueella ei todettu
liito-oravaa tai merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Puhdistamon itä- ja eteläpuolella
todettiin lehtimetsäalue (LIITTEET, Kartta 6.), joka soveltuu liito-oravan elinympäristöksi ja tulisi
sen vuoksi jättää nykytilaansa.
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94. Peijonharju (LIITTEET, Kartta 6.)
Peijonharju on Peijonsuon eteläpäässä oleva korkea harjualue. Maaperä on hienjakoista soraa,
paikoin puhdasta hietaa. Säilyneiden pienten metsäsaarekkeiden perusteella alueen metsät ovat
olleet kuivaa kangasta (VT, CT) ja paahteisimmilta paikoiltaan karua kangasta (ClT).
Alkuperäisbiotoopeista ei ole käytännössä mitään jäljellä, sillä ympäristön metsät on avohakattu ja
alueella on laaja soranottoalue, joka nykyisin toimii motocross -ratana (Kuva 249.).
Peijonharjun kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Kangasvuokkoa
alueella ei todettu. Soranottoalueen eteläosan metsäsaarekkeessa todettiin kangaskiurun reviiri.
Laji on vähälukuinen, mutta ei uhanalainen. Alue säilynee kangaskiurulle soveliaana niin kauan kuin
alue säilyy nykykäytössä. Alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Liito-oravaa tai merkkejä
liito-oravan oleskelusta alueella ei todettu. Alueella ei todettu liito-oravalle soveltuvaa
elinympäristöä. Harjun eteläpäähän valtatie 13 laidalle on muodostunut pienialainen, monilajinen
keto, jolla todettiin mm. kelta-apilaa (Kuva 250.).

Kuva 249. Peijonharjun motocross-rataa.
Kangaskiurun reviiri takaosan harjulla.

Kuva 250. Peijonharjun eteläpään CT-kangas
vaihettuu kuivaksi kedoksi valtatien laidalla.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympäristöjä, muita luontoarvoja tai
sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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YHTEENVETO

Suunnittelualue on luonnonmaisemaltaan monipuolinen. Maisemallisesti merkittäviä
kokonaisuuksia ovat Kuolimon kalliosaaret, salmet ja niemet sekä Piklampi ympäröivine
harjuineen ja niukkapuustoisine soineen. Myös jyrkkäprofiiliset suppamaastot (Supannotko,
Hullasmäen pohjoispuoli, keskustaajaman länsipuolen suppa-alue, Alttarinmäen-Ojastinlammen ja
Pekastinlammen alue sekä Pyöriäkankaan alue ja Ukonkuoppa) ja Selkäkankaan distaalirinne
raviineineen ovat maisemallisesti merkittäviä, laajoja kokonaisuuksia. Suunnittelualueen
monimuotoisuus antaa hyvät mahdollisuudet erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin.
Pääosa suunnittelualueen luontotyypeistä koostuu tuoreesta ja kuivasta kangasmetsästä.
Lehtomaisuutta tai lehtoja todettiin niukasti eikä luonnontilaisia biotooppeja. Merkittävin osa
suunnittelualueen lajikirjosta tuli kulttuuribiotooppien tyyppilajistosta. Kulttuurilajistoa todettiin
tulokaslajeina runsaasti myös alkuperäisillä biotoopeilla. Suunnittelualueen lajistollisesti
merkittävimmät kohteet ovat paahteisten, hietapitoisten maiden kangasvuokkoesiintymät sekä
pellonreunalehdossa todettu valkoselkätikan reviiri. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä
todettiin erilaisten kulttuuribiotooppien reunoilla ja pienvesien varsilla. Yhdellä lajille soveliaalla
paikalla (pellonreunan haavikko) todettiin myös merkkejä lajin oleskelusta alueella.
Suunnittelualueen pienvedet sekä Kuolimon Kaijanlahti ovat selvästi rehevöityneet ja liettyneet.
Merkittävä rehevöittävä tekijä ovat pihapiireistä tulevat ravinnepäästöt, valuma-alueen soiden
ojitukset ja viljelyalueiden ravinnepäästöt. Kuolimoa rehevöittää keskustaajamasta Papinlahteen
laskevien ojien lisäksi myös Peijonsuon puhdistamon jätevedet. Maankäytön suunnittelu tulisikin
kiinnittää huomiota vesialueiden rehevöitymisen ehkäisyyn.
Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää pohjaveden muodostumisaluetta, joka tulee ottaa
huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Koska pohjaveden muodostumisalueita
suunnittelualueella on useita ja muodostumisalueet varsin kookkaita, ja ihmistoiminta
suunnittelualueella on keskittynyt varsin rajatulle alueelle, ei pohjavesivarannoilla ole välitöntä
riskiä. Riskitekijöitä ovat lähinnä kauan käytössä ollut ampurata-alue raviradan pohjoispuolella
sekä raskas ajoneuvoliikenne valtatiellä 13 ja sekä valtatie 378 ja valtatie 13:n välisellä tiellä.
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