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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
3.12 Pieni-Saarva
Inventointi aloitettiin pohjoisrannalta. Kasvillisuus on harvaa puolukka -tyypin kuivahkoa mäntyvaltaista
kangasta. Pohjoisrantaa reunustaa luhta ja selvä muinainen rantatörmä (ks kuva 15). Alueella on käytöstä
poistunut hiekkakuoppa. Kasvillisuus säilyy samantyyppisenä aina läntiseen pohjukkaan asti. Pohjukassa on
komea majan patorakennelma, ja joen rannan ovat kuusikorpimaiset ja osin luhtaiset. Etelärannalla on
komeaa kalliorantaa, jonka kasvillisuus on kuivaa kanerva - puolukkatyypin kangasta. Maapuita tai
pystykeloja ei ole. Kasvillisuus on verraten nuorta.
Lajistoa:
Calluna vulgaris, kanerva, 3
Ledum palustre, suopursu 2
Empetrum nigrum, variksenmarja 2
Linnea borealis, vanamo 1
Vaccinum myrtillus, mustikka 2
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 3
Melampyrum pratense kangasmaitikka 2
Trientalis europpaea, metsätähti 1
Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1
Agrostis capillaris, nurmirölli 1-2
Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1
Solidago virgaurea, kultapiisku 1
Deschampsia flexuosa , metsälauha 3
Luzula pilosa, kevätiippo 1

Pieni-Saarva on puolisen kilometriä pitkä ja leveimmillään noin 200 m leveä lampi, jossa on soistuneita
rantoja. Maaperä vaikuttaisi olevan aika karua moreenia. Turvekerros peittää alueita etenkin järven
länsiosassa. Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei ole. Etelärannan kalliot ovat maisemallisesti
mainitsemisen arvoisia (ks kuva).
Lintulajeja Pieni-Saarvalla tavattiin 11 ja niistä kolme on suojelullisesti merkityksellisiä: haapanakoiras
(EVA) oleskeli länsipäässä, Pohjois-Karjalassa hyvin harvalukuinen, vanha sinipyrstökoiras (VU), lauloi
reviirillään pohjoispuolen vanhassa kuusikossa ja normibiotoopeiltaan kaukana oleva laulava kuhankeittäjä
(NT) liikkui laulaessaan pohjoiseen päin. Ympäristö soveltuu huonosti lehtimetsien asukin kuhankeittäjän
normaaliksi pesimäbiotoopiksi. Mainittakoon erikseen vielä vähän kauempana lammen koillispuolen aukon
reunassa huudellut käenpiika (NT). Muut lajit edustivat alueelle tyypillistä lajistoa: punarinta, laulurastas,
tiltaltti, pajulintu, harmaasieppo, talitiainen, peippo ja vihervarpunen olivat muut havaitut alueen
pesimälinnut.
Suositus: Länsipään kostealle puronvarsialueelle ei rakentamista tulisi osoittaa. Sen sijaan etelärannalle ja
pohjoisrannan hiekkakuopan alueelle rakentaminen on mahdollista.

Kuva 15. Leveää luhtarantaa Pieni-Saarvan pohjoisrannalta.
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Kuva 16. Pieni-Saarvan etelärannan kallioselänteiden kirjomaa rantaa.

Kuva 17. Kuva eteläisemmältä Pitkänsuonlammilta. Lammet ovat erämaamaisia

3.13 Pitkänsuonlammit
Lammet ovat erämaamaisia pieniä lampia. Puusto on lähes kauttaaltaan tasaikäistä mäntyvaltaista kangasta.
Puustoa on eteläosasta harvennettu. Luhta reunustaa lammen rantoja. Lampien välinen alue on isovarpuista
rämettä, jossa suopursua, lakkaa, karpaloa, vaivaiskoivua, saroja, maariankämmekkää, puolukkaa,
mustikkaa, tupasvillaa jne. Pohjoisimman lammen länsirannalla on toteutettu hakkuita. Puusto on molemmin
puolin lampia tasaikäistä. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Lehtipuustoa on vähän tai se on hyvin
nuorta riukua.
Relatiiviset korkeuserot ovat vähäiset. Korkeussuhteiltaan aluetta voidaan luonnehtia kankaremaaksi.
Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei esiinny. Ranta-alueet ovat soistuneita turvekerroksen peittämiä.
Lajeja havaittiin Pitkänsuonlammilla 14. Suojelullisesti huomioitavia niistä ovat tavi (EVA)
kaakkoisemmalla lammella ja teeri (DIR, NT, EVA) luoteisemman lammen itärannalla. Muuten lajisto oli
pääasiassa metsien peruslinnustoa.
Suositus: Pienen kokonsa takia lammille ei tulisi osoittaa rantarakentamista.
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3.14. Kuikkalampi
Inventointi aloitettiin lammen koillisrannalta. Laajat rannan läheiset alueet ovat hakkuualuetta, mutta
rannassa on isovarpuista rämettä; tasaikäistä nuorta mäntyvaltaista kangasta, lievästi soistuvaa. Maapuita tai
pystypökkelöitä ei esiinny.
Vaccinum myrtillus, mustikka 3
Vaccinum uligosum, juolukka 1
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2
Cornus suecica, ruohokanukka 1
Erophorum vaginatum, tupasvilla 1
Rubus chamaemorus, lakka 2
Betula, nana, vaivaiskoivu 2
Melampyrum pratense kangasmaitikka 2
Empetrum nigrum, variksenmarja 2
Carex canescens, harmaasara 1
Carex vesicaria, luhtasara 2
Calluna vulgaris, kanerva, 1
Deschampsia flexuosa ,metsälauha 1
Solidago virgaurea, kultapiisku 1
Agrostis capillaris, nurmirölli 1
Calamagrostis canescens, hietakastikka 2
Calamagrostis stricta, luhtakastikka 1
Pteridium aquilinum, sananjalka 1

Kuva 18. Kuva Kuikkalammen etelärannalta vastarannalle. Taustalla
toteutettu laajoja hakkuita.

Pituutta Kuikkalammella on alle 400 m ja leveyttä kaakkoispäässä enimmillään noin 100 m. Relatiiviset
korkeuserot yltävät etelärannalla jo 20 m ja aluetta voidaan luonnehtia loivaksi mäkimaaksi. Muut rannat
ovat tasaisempia ja turpeen muodostus moreenin päälle yleistä.
Lintulajeja tavattiin Kuikkalammelta 11 ja lisäksi tiltaltti rajauksen ulkopuolella. Tavattuja ei-varpuslintuja
edustivat sinisorsa, lehtokurppa, sepelkyyhky ja käki. Varpuslintuja puolestaan olivat metsäkirvinen,
västäräkki, leppälintu, kulorastas, pajulintu, peippo ja vihervarpunen. Tavatuista lajeista ainoa suojelullisesti
huomioitava on leppälintu (EVA), joka lauloi tien vieressä lammen itäpuolen aukolla.
Suositus: Lammelle rakentaminen on mahdollista, vaikka se on pieni. Metsäautotie vieressä pilaa
erämaisuuden.
3.15 Lavalampi
Lavalampi on polveilevarantainen erittäin matala ja luhtainen vesistökokonaisuus, joka jakautuu Ala- Keskija Ylä-Lavaan. Lounaispuolella on laaja Kuikkakankaan alue, joka on hakkuualuetta. Hakkuut ulottuvat
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pitkälle etelään aina Ylä-Lavalle asti. Inventointi aloitettiin Keski-Lavan etelärannalta; hakkaamattomat
metsäalueet ovat tasaikäistä mäntykangasta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Mäntykangas muuntuu
rannan läheisyydessä ensin mäntyrämeeksi ja vähitellen saraluhdaksi. Luhtaiset alueet ovat laajoja, etenkin
Ylä-Lavan alueella. Kun edelleen kuljetaan kohti etelää, saavutaan Hiidenpurolle, jonka suuosan
ympäristöön levittäytyvä laaja räme-luhta on maisemallisesti erittäin kaunis. Ylä-Lavan ja Keski-Lavan
koillisrannat ovat tasaikäistä mäntyvaltaista talousmetsää ja muuntumaa. Keski-Lavan ja Ala-Lavan välinen
pohjoisranta on erittäin alava ja soistuva. Laaja soistunut alue ulottuu pohjoiseen aina Kalliolammen
eteläpohjukkaan asti. Korkeammat selänteet pohjoisrannalla on hakattu. Kun edelleen siirrytään
pohjoisrantaa kohti länttä, saavutaan Kalliolammelta laskevalle uomalle, jota on pidettävä luonnontilaisena.
Toinen uoma laskee Ala-Lavan länsipohjukkaan ja uomien välinen ranta-alue on soistuva ja tausta-alue on
tasaikäistä, nuorehkoa mäntyvaltaista kangasta.
Kasvillisuutta Keski-Lavan alueelta:
Vaccinum myrtillus mustikka 3-4
Rubus chanaemorus, lakka 1
Linnaea borealis vanamo 1
Calluna vulgaris, kanerva 3-5
Juncus filiformis jouhivihvilä 1-2
Ledum palustre, suopursu 1-2
Trientalis europaea metsätähti 1
Viola palustris suo-orvokki 1
Luzula pilosa kevätpiippo 1
Pteridium aquilinum sananjalka 1
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2
Empetrum nigrum, variksenmarja 3
Vaccinium uliginosum, juolukka
Maianthemum bifolium oravanmarja 1
Potentilla erecta rätvänä 1

Kuva 19. Lavalammen rannat ovat luhtaisia ja ne ovat hyviä rantoja
vesilinnuille ja kahlaajille.

Lavalampi on paras lampi linnustollisesti. Lavalampi sijaitsee Sokovaaran pohjoispuolella ja on muodoiltaan
pitkulainen ja sokkeloinen, kooltaan noin 1,5 km pitkä ja leveimmillään noin 300 m leveä. Rannat
Kuikkakankaan aluetta lukuun ottamatta ovat matalia ja soistuneita. Rannoilla on sekä ablaatio- että
pohjamoreeneja. Turpeen muodostus on laajaa ranta-alueilla.
Lintulajeja Lavalammella tavattiin 25 ja niistä 9 on suojelullisesti huomioitavia. Mielenkiintoisimpana
uhanalaislajina lammella lenteli saalistellen luokkaan äärimmäisen uhanalaiset kuuluva haarahaukka (CR).
Lajin mahdollista pesimäpaikkaa on mahdotonta arvioida, koska haarahaukan reviiri on erittäin laaja ja
yksittäisestä havainnosta on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Joka tapauksessa lampi näyttää
kuuluvan lajin saalistuskohteisiin ja pesiminen jossain lähialueilla on mahdollista. Muita suojelullisesti
huomioitavia Lavalammella tavattuja lajeja olivat haapana (EVA), tavi (EVA), isokoskelo (NT, EVA),
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kuikka (DIR), valkoviklo (EVA), liro (DIR, EVA), kalatiira (DIR, EVA) ja kaksi leppälintua (EVA). Muista
havaituista lajeista voisi mainita vielä Ala-Lavan länsipuolen pienellä jyrkänteellä varoitelleen
tuulihaukkaparin.
Suositus: Kohde on linnustollisesti ja suoluonnoltaan ehkä koko alueen tärkein järvi. Mikäli järvelle
osoitetaan rakentamista, tulisi se osoittaa Kuikkakankaan alueelle, Ala-Lavan pohjoisrannalle tai Ylä-Lavan
koillisrannalle.

Kuva 20. Hiidenpuron lähiympäristöä Ylä-Lavan itäpäässä.

Kuva 21. Kalliolampi etelästä pohjoiseen. Kuvassa oikealla melko
jyrkkä rinnealue, jonka yläosassa on toteutettu hakkuita. Maisemakuva hieno

3.16 Kalliolampi
Yleisvaikutelma lammesta on erämaamainen; veden ylle kaartuvia ja kaatuneita puunrunkoja, majavan
patorakennelmia ja maisemakuvassa eritäin kauniisti erottuvia kallioselännejakso lammen itärannalla (ks
kuva). Kalliojyrkänteen alapuolella on ikäsuhteiltaan eri-ikäistä kuusivaltaista sekapuustoa, myös
lehtipuustoa. Kenttäkerroksen lajisto on kuitenkin verraten tavanomainen. Hakkuita on toteutettu jyrkänteen
yläpuolisilla alueilla. Kun kuljetaan itärantaa pohjoiseen, relatiiviset korkeuserot supistuvat ja kasvillisuus
alkaa muuttua suomuuntuman tyyppiseksi. Mänty säilyy valtapuuna. Koivua on riukupuuna jonkin verran.
Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Lammen pohjoiskärkeen laskee puro, jota on pidettävä
luonnontilaisena. Kun siirrytään lammen länsirannalle, ulottuu rantaan asti laaja hakkuualue, jonka
eteläpuolella mäntyvaltaiset rämeet ja rantaluhdat vuorottelevat. kasvillisuus jatkuu samanlaisena aina
eteläpohjukkaan, josta saa alkunsa Ala-Lavaan laskeva luonnontilainen puro.
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Kalliolampi on noin 800 m pituinen, koko matkaltaan erittäin kapea lampi. Relatiiviset korkeuserot etenkin
itärannalla ovat suuria, jopa 40 m. Tällöin ranta-aluetta voidaan kutsua korkeaksi mäkimaaksi. Länsiranta on
huomattavasti alavampaa ja rannat ovat soistuneita. Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei ole.
Linnusto on vaatimatonta mutta selvä keskittymä oli itäpuolen vanhan metsän alueella. Lajeja tavattiin
kaikkiaan 12, joista ainoa suojelullisesti huomioitava on leppälintu (EVA). Muuten tavatut lajit kuuluvat
tervapääskyä lukuun ottamatta perusvarpuslintuihin: metsäkirvinen, kulorastas, pajulintu, hippiäinen,
harmaa- ja kirjosieppo, töyhtö- ja talitiainen, peippo sekä vihervarpunen. Lammen eteläosassa itärannalla oli
myös majavalla pesä.
Suositus: Luonnonympäristön kannalta kaikkein soveliaimmat alueet rakentamiseen ovat länsirannan
pohjoisosassa. Uomat lienevät ML mukaisia kohteita.

Kuva 22. Kalliolampi on erämaamainen kapea järvi.

3.17 Soikea-Suuppo
Soikea-Suupon ranta-alueet ovat suorantoja itärantaa lukuun ottamatta. Erityisesti eteläosan luhtaranta on
maisemallisesti komea. Länsirannan kasvillisuus on tasaikäistä istutusmännikköä, jossa on jonkin verran
nuorta koivua ja rannan lähellä myös harmaaleppää sekapuuna. Kun siirrytään itärannan eteläosaan, säilyy
kasvillisuus aluksi samantyyppisenä mäntyvaltaisena kankaana ja rämeenä. Kuljettaessa kohti pohjoista
alkaa vähitellen kuusta ja enenevässä määrin myös koivua ilmaantua sekapuuksi ja metsätyyppi alkaa
muuntua enemmän tuoreen kankaan tyyppiseksi. Edelleen kohti pohjoisen laskupuroa kohti kuljettaessa,
alkaa maaperä uudelleen soistua ja mänty muodostaa yksin puukerroksen. Maapuita tai pystypökkelöitä ei
esiinny. Länsirannan pohjoisosa on edellä kuvatun kaltainen; mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta tai rämettä.
Soikea-Suuppo on noin 900 m pitkä, suurimmalta osaltaan alle sata metriä leveä pitkulainen lampi.
Relatiiviset korkeuserot ovat vähäiset ja aluetta voidaan luonnehtia kankaremaaksi. Vaihtelevanlevyinen
turvekerros peittää moreeneita. Luhtareunus kiertää noin 5-10 m levyisenä kaikkia rantoja.
Lammen lajisto oli pääasiassa tavanomaista ja niukan puoleista. Tavattuja lajeja lammella oli 12 ja niistä
kolme kuuluu suojelullisesti merkityksellisiin. Teeri (DIR, NT, EVA) ja valkoviklo (EVA) löytyivät lammen
kaakkoisosasta sekä leppälintu (EVA) luoteispäästä. Muista lajeista voisi mainita harvalukuisen
idänuunilinnun lammen lounaispuolella metsänreunassa ja kaksi tiltalttia, yksi lammen kummassakin päässä.
Muut lajit olivat hyvin tavanomaista linnustoa.
Suositus: Rantarakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan lammen koillisrannalle
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Kuva 23. Soikea-Suupon länsiranta on leveän luhtareunuksen reunustama.

Kuva 24. Soikea-Suupon itärannan harvaa puustoa. Topografia on tasainen.

3.18 Pyöreä-Suuppo, Musta-Suuppo ja Karsikkolampi
Kaikki kolme lampea ovat pieniä, soistuva ja luhtarantaisia erämaajärviä (ks. kuva 24 alla) Karsikkolammen
etelärantaa lukuun ottamatta ranta-alueet ovat soistuneita. Kasvillisuus on kuivahkoa mäntykangasta, joka
rannan läheisyydessä (Musta-Suuppo, Karsikkkolampi) muuttuu mäntyvaltaiseksi rämeeksi ja luhtarannaksi.
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Kuva 25. Lammet ovat pieniä ja erämaamaisia, soistuva- ja luhtarantaisia
pieniä lampia. Kuvassa Pyöreä-Suuppoa.

Pyöreä-Suuppo on nimensä mukaisesti lähes pyöreä, Musta-Suuppo on lammista kaikkein pienin ja
Karsikkolampi suurin, joskin sekin on vain 400 m mittainen ja kapea. Ranta-alueet ovat turvepeitteisiä ja
melko karuja. Ranta-alueet ovat tasaiset. Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei ole.
Kaikkiaan lammilla havaittiin 11 lajia, joista Pyöreä-Suupolla 7, Musta-Suupolla vain 3 ja Karsikkolammella
7. Karsikkolampea ei kunnolla inventoitu, koska pohjoisrannalla oli karhu, joka lähti uimaan. Vaikutelma on
kuitenkin, ettei sen linnusto ole kovin erikoinen. Tavatuista 11 lajista kaksi on suojelullisesti merkittäviä:
telkkä (EVA), jolla oli poikue Musta-Suupolla ja leppälintu (EVA) sekä Pyöreä- että Musta-Suupolla. Muut
tavatut lajit olivat metsäkirvinen, punarinta, pajulintu, kirjosieppo, harmaasieppo, hömö- ja talitiainen,
peippo ja vihervarpunen.
Suositus: Erämaamaisia soistuvarantaisia pieniä lampia, joille rakentamista ei tulisi osoittaa.
3.19 Kontiolampi
Kasvillisuus järven ranta-alueella on kauttaaltaan harvahkoa nuorehkoa mäntyvaltaista kangasta. Maapuita
tai pystypökkelöitä ei esiinny. Männyn ohella esiintyy koivua jonkin verran sekapuuna. Kun siirrytään
lammen länsirannalle, muuntuu kasvillisuus ojikoksi; kenttäkerroksen lajistossa on runsaasti varpuja kuten
juolukkaa, puolukkaa, mustikkaa, vaivaiskoivua ja suopursua. Lisäksi esiintyy lakkaa, karpaloa, saroja jne.
Kun kuljetaan länsirantaa pohjoiseen, säilyy kenttäkerros samanlaisena – myös järven pohjoisrannalla.
Rannassa ojikko muuttuu melko leveähköksi luhdaksi.
Länsirannan keskiosan lajistoa
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2
Melampyrum pratense kangasmaitikka 2
Trientalis europpaea, metsätähti 1
Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1
Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1
Solidago virgaurea, kultapiisku 1
Deschampsia flexuosa , metsälauha 3
Luzula pilosa, kevätiippo 1
Calluna vulgaris, kanerva, 2
Ledum palustre, suopursu 2
Empetrum nigrum, variksenmarja 2
Linnea borealis, vanamo 1
Vaccinum myrtillus, mustikka 2

Kontiolampi on soistuvarantainen lähes kauttaaltaan, vain järven eteläpäässä ja itärannalla on laajemmin
moreenia pinnassa. Relatiiviset korkeuserot ovat vähäiset, ainoastaan lammen eteläpäässä on kankaremaata.
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Kuva 26. Kontiolammen länsirantaa. Soistuminen on laajaa.

Kuva 27. Kontiolammen pohjoisosan luhtarantaa.

Kontiolammella tavattiin 15 lajia lintuja. Näistä kuusi on suojelullisesti huomioitavia ja kaakkuria lukuun
ottamatta ne myös pesinevät lammen piirissä. Tavatut suojelullisesti huomioitavat lajit olivat tavi (EVA)
eteläosassa, kaksi ylilentävää kaakkuria (DIR, NT), valkoviklo (EVA) pohjoispään suolla, neljä leppälintua
(EVA), sekä sirittäjä (NT) ja pikkusieppo (DIR) lammen eteläpuolen metsässä. Muut tavatut lajit olivat
peruslinnustoa: käki, metsäkirvinen, västäräkki, pajulintu, harmaa- ja kirjosieppo, talitiainen, peippo sekä
vihervarpunen. Lammen pohjois- ja koillispuolen soilta selvitysalueen ulkopuolelta kuului lisäksi lukuisien
teerien (DIR, NT, EVA) soidinpulinaa.
Suositus: Mahdollinen rakentaminen tulisi pyrkiä sijoittamaan lammen eteläosan moreenille sekä
itärannalle.
3.20 Tervalampi
Inventointi aloitettiin lammen länsipäästä. Kasvillisuus on etelärannalla harvahkoa mäntyvaltaista kuivahkoa,
osin tuoreeksikin luokiteltavaa kangasta, osin hieman ryteikköinen. Puusto on talousmetsäkäytössä.
Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny lainkaan. Lehtipuuston osuus on myös vähäinen. Kenttäkerros on
tavanomainen; puolukka, mustikka, variksenmarja, kangasmaitikka, vanamo ja suopursu.
Kun siirrytään länsirannan kautta pohjoisrannalle, on ranta-alue luhtareunuksen ympäröimä ja rannan
kasvillisuus on lähinnä muuntumaa tai rämettä. Kenttäkerroksen lajisto on samantyyppinen kuin edellä;
lisäksi mm lakkaa, vaivaiskoivua, saroja jne.
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Lampi on noin puolen kilometrin mittainen ja siitä kuuluu selvitysalueeseen vain läntinen puolisko.
Relatiiviset korkeuserot ovat vähäiset ja soistuminen on laajaa.
Lammella tavattiin vain 7 lajia, jotka olivat tavia (EVA) lukuun ottamatta peruslajeja: käki, metsäkirvinen,
pajulintu, talitiainen, peippo ja pajusirkku.
Suositus: Rakentamien tulisi ohjata lähinnä lammen etelärannalle.

Kuva 28. Kuva kohti lammen eteläpohjukkaa. Soistuminen on laajaa

3.21 Mäntylampi
Mäntylammen pohjoisranta on kauttaaltaan samantyyppinen: ranta-alue on soistunutta ja lähinnä
mäntyvaltaista rämettä. Rämeen takana, topografian noustessa, muuntuu kasvillisuus kuivahkoksi
mäntykankaaksi: puukerros muodostuu yksinomaan männystä ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka ja
mustikka, ylempänä rinteessä on myös kanervaa.
Lajistoa
Luzula pilosa, kevätiippo 1
Calluna vulgaris, kanerva, 2
Ledum palustre, suopursu 2
Empetrum nigrum, variksenmarja 2
Linnea borealis, vanamo 1
Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1
Agrostis capillaris, nurmirölli 1-2
Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1
Solidago virgaurea, kultapiisku 1
Deschampsia flexuosa , metsälauha 3
Vaccinum myrtillus, mustikka 2
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2
Melampyrum pratense kangasmaitikka 2

Mäntylampi on noin 700 m mittainen ja varsin kapea, eteläpäästä leveimmillään 130 m levyinen lampi.
Ranta - alueet ovat soistuneita, mutta rannan takana maasto nousee paikoin jyrkästikin. Jyrkkyys muodostuu
siitä, että lampi sijaitsee kahden pitkänomaisen drumliinin välialueella (Huuhkajanvaara ja Mäntyniemi).
Relatiiviset korkeuserot yltävä noin 20 m.
Lintuja Mäntylammella tavattiin 13 lajia ja niistä 4 kuuluu suojelullisesti merkittäviin. Nämä neljä olivat
haapana (EVA), jolla oli munapesä rantasuolla, metsokukko (DIR, NT, EVA), hiirihaukka (VU), joka nousi
länsirannalta lentoon sekä leppälintu (EVA), jolla oli reviiri lammen pohjoispäässä. Muu lajisto muodostui
alueelle tavanomaisista lajeista.
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Suositus: Mainituille moreeniselänteelle voidaan rakentamista osoittaa, mutta lähtö- ja tulopurojen
lähiympäristöt tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Kuva 29. Mäntylampi on kauttaaltaan suo- ja luhtarantainen.

3.22 Iso Hangasjärvi
Inventointi aloitettiin järven länsirannan eteläosasta, jossa kasvillisuus on tavanomaista kuivahkoa
mäntyvaltaista kangasta. Metsäalue on talousmetsäkäytössä olevaa. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny.
Suosaarten kohdalla, ranta-alue alkaa soistua ja rämeen takana mäntyvaltainen kangas jatkuu samanlaisena.
Suosaarten pohjoispuolella on rantavyöhykkeen kasvillisuus samanlaista mäntyvaltaista rämettä.
Kortelahden eteläpuolella on pienialainen alue, jossa puusto on sekakangasta. Männyn ohella esiintyy kuusta
ja koivua. Puusto on kuitenkin tällä alueella tasaikäistä ja yksilatvuksista. Sekapuustoisen alueen
pohjoispuolella alkaa rantavyöhyke uudelleen soistua ja Kortelahden puolella, puron laskukohdassa, on myös
puronvarsiluhtaisuutta, Kortelahden länsiranta on laajasti soistunutta rämettä.
Selvitysalueen luoteisin, lähinnä Lieksaa oleva kohde ja yksi alueen suurimmista järvistä, jolla on mittaa
noin 2,5 km ja leveyttä enimmillään lähes 700 m. Isosta Hangasjärvestä kuuluu selvitysalueeseen länsipuoli
lukuun ottamatta pohjoisosan noin 250 metrin aluetta. Soistuminen on laajaa ja relatiiviset korkeuserot ovat
vähäiset Mäntyniemen rinnealuetta lukuun ottamatta, jossa ne yltävät noin 30 m. Alue on loivaa mäkimaata,
muualla kankaremaata. Turvekerrokset peittävät laajoja alueita.
Suunnittelualueella tavattiin kaikkiaan 25 lintulajia. Näistä kuusi on suojelullisesti huomioitavia. Pyy (DIR)
tavattiin kahdesta paikasta pohjoisosissa, kuikkapari (DIR) Vihtaniemen kupeessa, rantasipi (NT, EVA)
kahdessa paikassa, kalatiira (DIR, EVA) Vihtaniemen koillispuolen pikkusaarilla, leppälintureviirejä (EVA)
kuusi (kolmen keskittymä Vihtaniemen tyvellä) ja kaikki muut pohjoisosissa sekä sirittäjä Vihtaniemen
kaakkoispuolella. Muista lajeista voisi mainita ainakin harmaalokit, joita pesii viitisen paria Vihtaniemen
koillispuolen saarella ja kalalokit, joita pesii eri puolilla järveä ainakin 10 paria.
Suositus: Rajauksen sisällä on neljä mökkiä, kaikki pohjoispuoliskolla ja ulkopuolella itärannalla vielä
runsaammin. Lisärakentamiseen soveltuvia alueita on Mäntynimen rinnealueella länsirannan eteläosassa.
Rakentamista tulisi välttää Lintusaaren-Vihtaniemen sekä Suosaaren alueilla
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Kuva 30. Vasemmalla Vihtaniemi ja keskellä Lintusaari.

Kuva 31. Järven länsirannan sekapuustoa

Kuva 32. Länsirannan nuorta istusmännikköä.
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Kuva 33. Valkealammen länsirantaa. Lampi on pieni ja erämaamainen.

3.23 Valkealampi
Valkealampi on pienialainen erämaamainen lampi. Lammen itäranta on pohjoisosastaan jyrkkäpiirteinen.
Kun siirrytään lammen pohjoiskärkeen, on ranta-alue laajasti luhtainen kuten myös lammen eteläkärki.
Lammen länsirannalla on myös muutama kallioselänne ja näiden takana koko länsirannan leveydeltä on
toteutettu hakkuita. Rannassa on puustoinen vyöhyke, jossa pääpuulaji on mänty ja jonkun verran koivua
sekapuuna. Lammen korkeuserot ovat kohtuulliset; kankaremaata
Lammella ei lintuja ollut. Lajimäärä ja reviirimäärä jäivät vähäisiksi eikä lammella ole juuri linnustollista
merkitystä. Lajeja tavattiin yhteensä 10 ja leppälintu (EVA) on niistä ainoa suojelullisesti merkittävä. Muut
lajit olivat käki. käpytikka, haarapääsky, metsäkirvinen, pajulintu, harmaasieppo, töyhtötiainen, peippo ja
vihervarpunen.
Suositus: Vähäinen rantarakentaminen mahdollista molempien rantojen keskiosiin.
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.
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Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet
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§)
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esiintymät
Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät
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.
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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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