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1. TAUSTA
Luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää ranta-asemakaava-alueen luonnonympäristön perustekijät sekä
määritellä luonnonarvoiltaan edustavimmat, mahdollisesti suojelua tarvitsevat alueet sekä muut
kaavoituksessa huomioitavat kohteet sekä esittää suosituksia maankäyttöön. Lähtökohtana on, että kaavassa
voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt sekä edistää
kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden alueiden ominaispiirteiden
säilymistä kaava-alueella. UPM OYJ:n omistamat ranta-alueet sijaitsevat Lieksan kaupungin alueella
käsittäen yhteensä yli 30 järveä tai lampea sekä useita niitä yhdistäviä jokia ja puroja. Useimmat järvistä ja
etenkin pienistä lammista on tällä hetkellä rakentamattomia. Selvityksen laatimisen jälkeen pienimpiä lampia
ja jokia jätettiin kaavojen ulkopuolelle, mutta luontoselvityksessä ne ovat mukana. Alun perin yhtenäiseksi
suunniteltu kaava jakautui neljään eri kaavaan. Jokaisen kaavan asiakirjoihin on liitetty vain sitä aluetta
koskevien vesistöjen tiedot. Tästä johtuen vesistökohtainen kappalenumerointi ja kuvien numerointi on
epäyhtenäinen ja tekstissä esiintyy myös muita alueita koskevia ja yleisiä mainintoja.
2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT
Luontoselvitys toteutettiin maastotöiden osalta pääasiassa 21.-22.5.2013. Kaavoittajan lukuisilla käynneillä
on myös havainnoitu luontoon ja ympäristöön liittyviä seikkoja. Erikseen tehtiin erillisenä raporttina oleva
linnustoselvitys, johon liittyvillä käynneillä myös muita luontoon liittyviä asioita havainnoitiin.
Maastoinventoinneissa huomio kiinnitettiin alueen kasvillisuuteen, geomorfologiaan ja maisemakuvaan.
Päähuomio maastossa kiinnitettiin ns. lakikohteiden esiintymiseen ja myös muiden, huomionarvoisten
luontotyyppien ja lajistojen esiintymiseen suunnittelualueella. Selvityksen perusteella on annettu suosituksia
tulevan uudisrakentamisen rakentamisen sijoitteluun. Luontoselvitys toteutettiin käytännössä siten, että
järvien ranta-alueet käveltiin kauttaaltaan läpi. Inventoinnissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa,
kasviopasta, kiikaria, karttoja ja ilmakuvia. Inventoinnin tulokset on kerätty sanalliseksi raportiksi ja
kartalliseksi esitykseksi.
Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat ja huomionarvoiset kohteet arvotettiin luontoarvojen
perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta
ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle.
Kartoitusalueesta on laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. alueen
lajistosta ja sen vaihtelusta. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioitiin metsän metsähoidollinen tila,
lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Erityisesti huomioitiin
lehtipuuston määrää.
Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella asteikolla, jossa:
1 = yksittäinen havainto kasvilajista
2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä
3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla
4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)
5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)
6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)

Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti havainnoitu
nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. Myöskään alueen eläimistöä ei inventoitu systemaattisesti.
Linnuston suhteen noudatettiin jakoa:
DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji,
UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji,
EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji

Tulokset on raportoitu tässä raportissa. Käsittely etenee järvittäin. Järvikohtaisen inventointi- ja kuvaustiedon
jälkeen on esitetty maankäyttösuositukset. Linnustosta on laadittu erillinen raportti (Parviainen 2013). Sen
keskeisimmät järvikohtaiset suositukset on esitetty ja otettu huomioon myös tässä raportissa.
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3. LUONTOSELVITYS
3.26 Musta Hanhilampi, Valkea Hanhilampi, Pitkä Hanhilampi
Lammet ovat kooltaan pieniä, rakentamattomia, erämaamaisia lampia. Musta Hanhilammen pohjoisrannalla
on toteutettu laaja hakkuu. Sen eteläpuolella on laaja kuusikorpimainen metsätyyppi, joka sijoittuu Musta ja
Pitkä Hanhilampea yhdistävä uoman molemmin puolin. Uomaa ja sen lähiympäristöä on pidettävä metsälain
mukaisena kohteena. Maapuita tai pystypökkelöitä on jonkin verran. Kun siirrytään Pitkä Hanhilammen
pohjoispuolelle, ulottuu edellä mainittu hakkuu myös Pitkä Hanhilammen luoteisrannan tuntumaan. Kun
siirrytään lammen pohjoisrannalle, saavutaan lähinnä mäntyvaltaiselle rämeelle. Rantaa kiertää kapea
luhtareunus. Männyn ohella sekapuuna on koivua ja aivan rannassa myös jonkin verran harmaaleppää.
Puusto on tasaikäistä. Kun siirrytään itärantaa kohti etelää, luhtareunus leviää jonkin verran ja samalla
puusto muuntuu kuusivaltaiseen suuntaan ja metsätyyppi muuntuu korpimaiseen suuntaan. Kuusen ohella
esiintyy mäntyä ja koivua. Puusto on hieman järeämpää kuin pohjoisempana. Ennen Hanhipuroa maasto
nousee hieman ja puusto muuntuu uudelleen mäntyvaltaiseksi kuivahkoksi kankaaksi.
Hanhipuro on luonnontilainen uoma. Hanhipuron länsipuolella (Pitkä Hanhilammen länsiranta) kulkee
katkeileva pitkittäisharjanne, joka ei ole harjuainesta vaan huomattavasti harvinaisempi pitkittäismoreeni.
Samainen harjanne erottaa lähes pyöreän Valkea Hankilammen em. Hankilammesta. Valkea Hanhilammen
ranta-alue on soistunutta muuntumaa.
Relatiiviset korkeuserot ovat pitkittäismoreenista huolimatta verraten vähäiset: aluetta voidaan pitää
kankaremaana.
Suositus: Lammet tulisi jättää pääosin rakentamisen ulkopuolelle erämaamaisuutensa johdosta. Mikäli
rakentamista osoitetaan lammille, tulisi se osoittaa Pitkä Hanhilammelle. Rakentamista ei tulisi osoittaa
Hanhipuron tai toisen lampia yhdistävän puron lähiympäristöön. Myös mainittu pitkittäismoreeni tulisi
säilyttää luonnontilaisena.
3.27. Kourinlampi
Pieni, soistuvarantainen lampi. Lammen itärannalla on toteutettu hakkuita aivan rantaan asti. Muut osat
lammen ranta-alueista ovat mäntyvaltaista rämettä, lukuun ottamatta lammen länsirannan eteläosaa, jossa
kasvillisuus on melko kaunista kuusikorpea. Leveä luhtareunus kiertää kauttaaltaan lampea. Relatiiviset
korkeuserot ovat muualla paitsi itärannalla vähäiset: aluetta voidaan luonnehtia tasankomaaksi. Itärantaa
voidaan luonnehtia kankaremaaksi.
Suositus: Pieni rakentamaton lampi, joka tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Rantaa kiertää luhtareunus.
3.28 Jassakanlammit
Jassakanlammit ovat kolmen pienen luhtarantaisen suolammin muodostama kokonaisuus. Niitä voidaan pitää
vesilain mukaisina kohteina. Kahden pohjoisimman lammen lähelle ulottuu laaja hakkuualue.
Rantavyöhykkeen kasvillisuus on pääosin mäntyvaltaista talousmetsää.
Suositus: Pienet lammet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle
3.29 Saarijärvi ja Pieni Saarijärvi
Saarijärven etelärannalla on toteutettu laajoja avohakkuita. Kun lähdetään kulkemaan järven etelärantaa
kohti itää, ulottuu laaja hakkuualue lähes rantaan asti. Rannassa on vain kapea suojavyöhyke, jonka puusto
on mäntyvaltaista sekapuustoa. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Hakkuualue ulottuu lähes koko
etelärannan leveydeltä. Itärannalla on rannan läheisyydessä alue hieman kookkaampaa männikköä.
Itärannan pohjoisosassa maasto laskee ja metsäkasvillisuus muuntuu mäntyvaltaiseksi rämeeksi. Pieni
Saarijärvi on vesilain mukainen kohde. Kun edellään siirrytään pohjoisrannalle, on puusto nuorta tai
varttunutta mäntyvaltaista taimikkoa. Järven ympäristössä ovat relatiiviset korkeuserot melko vähäisiä;
korkeuseroiltaan aluetta voidaan luonnehtia kankaremaaksi. Geomorfologisia erityispiirteitä ei ole.
Etelärannan hakkuualueella on runsaasti ablaatiomoreenikumpareita.
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Suositus: Pieni Saarijärvi on vesilain mukainen kohde ja lähiympäristö lienee metsälain mukainen kohde.
Eteläosan uomaa voidaan pitää metsälain mukaisena kohteena. Saarijärven osalta rakentamiselle ei ole
esteitä.

Kuva 36. Saarijärven etelärannalla on toteutettu laajoja hakkuita.

Kuva 37. Saarijärven pohjoisrannan tasaikäistä männikköä.

Kuva 39 Pieni Saarijärvi on pieni suolampi.
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Kuva 40. Iso-Kuoran itärannan kuusivaltaista tuoretta kangasta.

3.30 Iso-Kuora
Inventointi aloitettiin osa-alueen eteläosasta. Alueella on laaja hakkuualue, joka ulottuu lähelle rantaa.
Voimalinjan ja rannan välissä on kuusivaltaista sekapuustoa. Kaava-alueen länsireunalla on luonnontilaisena
pidettävä uoma. Kun siirrytään kohti itää, tullaan toiselle Kuorajoensuolta laskevalle uomalle. Sen
ympäristössä kasvillisuus on säilytetty. Puusto on kuusi-mänty sekapuustoa. Uomat ovat lyhyitä jaksoja
rannan ja tien välissä. Kun siirrytään itärannalle, on puusto kuusivaltaista sekapuustoa. (ks kuva edellä).
Kasvillisuus jatkuu samanlaisena suunnittelualueen rajalle asti. Pohjoisosan kuusikko on täysi-ikäistä.
Suositus: Ranta-alueet soveltuvat rakentamiseen. Uomien lähialueet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle
4. YHTEENVETO
4.1 Suojelualueet, suojeluohjelmat, maakuntakaavan varaukset ja Natura -2000 alueet
Suunnittelualueella ei ole perustettuja suojelualueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai
alueellisissa inventoinneissa mainittuja alueita. Myöskään Natura-verkostoon kuuluvia alueita ei ole
alueella. Patvinsuon Kansallispuisto ja soidensuojelu – ja Natura-alue sijoittuu suunnittelualueesta itään.
4.2 Lakikohteet ja muut huomionarvoiset elinympäristöt
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen
verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella
vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat:










Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
Pähkinäpensaslehdot
Tervaleppäkorvet
Luonnontilaiset hiekkarannat
Merenrantaniityt
Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit
Katajakedot
Lehdesniityt
Avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät

Suunnittelualueella ei maastokäyntien perusteella esiinny LSL 29 § mukaisia luontotyyppejä, jotka
edellyttäisivät luonnonsuojelualueen perustamista.
Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet
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tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset elinympäristöt ovat yleensä
pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:








Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät
lähiympäristöt
Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot
Rehevät lehtolaikut
Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
Rotkot ja kurut
Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset
suot ja rantaluhdat

Suunnittelualueella esiintyy lukuisia metsälain mukaisia kohteita. Ne ovat pääosin joko luonnontilaisia
puroja tai uomia, luhtasoita ja muutama kallionaluspuusto. Lakikohteet on rajattu kartalla. Kaikkia
luhtia ei ole kartoille merkitty, koska niitä esiintyy lähes kaikilla inventoiduilla lammilla.
Rakentamispaine niille on joka tapauksessa vähäistä.
Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §)




alle hehtaarin suuruiset fladat,
kluuvijärvet ja lähteet
muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät uomat
tulee säilyttää luonnontilaisena.

Suunnittelualueella esiintyy alle 1 ha lampia, kuten Pitkänsuonlammit, Kuikkalampi, Valkealampi,
Pesulampi, Pyöreä ja Musta-Suuppo, Pieni-Uramonlampi, Jassakanlammit, Pieni Saarijärvi ja
Kouranlampi
METSO -ohjelmaan otetaan mukaan erityisesti seuraavia elinympäristöjä:
 lehdot
 runsaslahopuustoiset kangasmetsät
 pienvesien lähimetsät
 puustoiset suot
 metsäluhdat ja tulvametsät
 harjujen paahdeympäristöt
 maankohoamisrannikon metsät
 puustoiset perinneympäristöt
 kalkkikallioiden metsät
 metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot
Suunnittelualueella ei em. ympäristöjä esiinny.
Muita metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ovat esittäneet mm Meriluoto ja Soininen (1998):








vanhat havu- ja sekametsiköt
vanhat lehtimetsiköt
paisterinteet
supat
ruohoiset suot
metsäniityt
hakamaat

Muita metsäluonnon kohteita ei esiinny.
4.3. EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit sekä EVA-lajit
Maastokäynnillä pyrittiin kiinnittämään huomiota luonnonsuojelulaissa mainittujen eläinlajien esiintymiseen
alueella.




Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47§)
esiintymät
Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät
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Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat

Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000
uhanalaisluokituksen (UH) mukainen luokitus:






CR = äärimmäisen uhanalaiset
EN= erittäin uhanalaiset
VU= vaarantuneet
NT= silmälläpidettävät
LC= runsaana esiintyvät

Maastotöiden aikana havaitut lajit on esitetty oheisessa listassa. (suluissa DIR-, UH- ja EVA -luokitus):
Selvitysalueella tavatut suojelullisesti huomattavat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 1). Euroopan
Unionin lintudirektiivin liitteen I lajeista (DIR) tavattiin 11 ja Suomen kansainvälisistä erityisvastuulajeista
13 lajia (EVA). Yksi laji kuuluu uhanalaisluokituksessa luokkaan äärimmäisen uhanalaiset (CR), neljä lajia
luokkaan vaarantuneet (VU) ja kahdeksan lajia luokkaan silmälläpidettävät (NT), jotka eivät täytä
vaarantuneiden lajien kriteerejä, eivätkä ne lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin.
Linnuston kohdalla merkittävin havainto lienee havainto haarahaukasta (Lavalampi), vaikka sen pesinnästä
ei ole varmuutta. Lavalampi, erityisesti sen keskiosa, on linnustollisesti huomionarvoinen.
Taulukko 1: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I
mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä), EVA
= Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.

5. MAANKÄYTTÖSUOSITUS
Huomioonottavat alueet ja kohteet on rajattu liitekartoille. Pyrkimyksenä on ollut huomioida alueen eliöstöä,
maisemaa ja aluekokonaisuuksia. Myös lammen koon merkitystä rantarakentamiseen on arvioitu.
Suositukset rakentamisen sijoittamiselle on esitetty kunkin alueen kohdalla.
Sauvossa 19. maaliskuuta 2015

Jari Hietaranta

Ari Parviainen
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