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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Siilinjärven kunnan alueelle Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava varten. Selvityksessä kartoitettiin alueen luonnonympäristön yleispiirteet
ja luontoarvoiltaan merkittävät kohteet. Lisäksi raportissa on annettu ohjeita ja suosituksia luontoarvojen huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa. Selvityksen
maastotyöt tehtiin kevään ja kesän 2019 aikana.

2

SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET
Selvitysalueeseen kuuluvat Siilinjärven keskustan länsipuolella sijaitsevat kylät Hamula,
Lehdonkylä ja Kumpunen (kuva 1). Hamulan osa-alueen pinta-ala on 8,2 km2, Lehdonkylän ja Kumpusen osa-alue on kooltaan 7,2 km2. Kaikki osa-alueet ovat peltojen, metsien ja haja- ja kyläasutuksen luonnehtimia.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.

3

MENETELMÄT

3.1

Lähtötiedot
Luontoselvityksen taustatietoina käytettiin Suomen ympäristökeskuksen avoimen tiedon palvelua (SYKE 2019a) ja uhanalaisten lajien havaintoja (SYKE 2019b) sekä Metsäkeskuksen paikkatietoaineistoa metsälakikohteista (Suomen Metsäkeskus 2019). Muita
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tietolähteitä olivat mm. maakunnallinen perinnemaisemainventointi (Ilaskari 2000),
maakuntakaavan luontoselvitys (Pakarinen 2002), 2000-luvun alussa tehty koko kunnan luontoselvitys (Maa ja Vesi Oy 2005), paahdealueiden esiselvitys (Faunatica Oy
2013), maatalousalueen monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma (Hirvonen & Jokela 2013) ja Siilinjärven luonnon vaiheita -julkaisu
(Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys ry 2002). Raportin päivityksessä helmikuussa 2020
raporttiin lisättiin tieto sahalehden esiintymisestä Helskonlahdessa (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2017).
3.2

Maastokartoitukset
Maastokartoitukset
aloitettiin
liito-oravaselvityksellä
14.–17.5.2019.
Liitooravaselvityksen yhteydessä kerättiin tietoa alustavasti tietoa alueen luonnonympäristön yleispiirteistä ja luontokohteista. Tietoja täydennettiin kesäaikaisilla kartoituksilla
8. ja 9.7.2019. Alueelta pyrittiin löytämään seuraavat maankäytön suunnittelussa
huomioon otettavat luontokohteet:







3.3

luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit
vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja purot
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
uhanalaisille lajeille ja luontodirektiivin liitteen IV (a ja b) lajeille soveltuvat kasvupaikat ja
elinympäristöt (luonnonsuojeluasetuksen liitteet 4 ja 5, Hyvärinen ym. 2019, Sierla ym.
2004, Nieminen & Ahola 2017)
uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018)
muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet

Raportointi
Raportissa on kuvattu alueen luonnonympäristön ja maiseman yleispiirteet (luku 4), ja
esitelty luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittäviksi arvioidut kohteet karttarajauksineen (luku 5). Luontokohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota niiden luonnontilaisuuteen, edustavuuteen ja luontotyyppien uhanalaisuuteen sekä lajiston monimuotoisuuteen ja uhanalaisen tai muuten huomionarvoisen lajiston esiintymiseen ja maisema-arvoihin. Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälakikohteiden osalta on esitetty, millä perusteella kohteet voisivat täyttää lajien kriteerit, vaikka viralliset päätökset niiden osalta tekevätkin viranomaiset. Selvityksen laatimisessa noudatettiin olemassa olevaa
luontoselvityksiä koskevaa ohjeistusta (mm. Söderman 2003, Sierla ym. 2004 ja Nieminen & Ahola 2017). Kohdekuvausten yhteydessä ja johtopäätöksissä (luku 6) on annettu ohjeita ja suosituksia luonto- ja maisema-arvojen huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa.

4

LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET

4.1

Kallioperä ja maaperä
Selvitysalueella on sekä moreeni-, hienoaines- että kalliomaita (GTK 2019) (kuva 2). Siilinjärven keskustan kohdalla haarautuvan suuren harjumuodostuman länsiluoteeseen
kohti Maaninkaa suuntautuva haara kulkee Lehdonkylän ja Hamulan välistä. Lehdonkylän ja Kumpusen alueella ja Hamulan eteläreunalla on siihen liittyviä hietamaita. Hamulassa ja Kumpusen eteläosassa on alavia hiesumaita ja savikoita. Mäet ovat kallioisia
moreenimaita.
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Kuva 2. Ote maaperäkartasta selvitysalueen kohdalta (GTK 2019).

Maastonmuodoiltaan selvitysalue on vaihtelevaa maastoa. Lehdonkylästä suuri osa on
yli 140 m mpy, ja korkein kohta maston kohdalla on noin 165 m mpy. Kumpusella korkein mäki sijaitsee Siltasuon ja Rajapuron välissä, ja on noin 130 m mpy. Hamulassa
korkeimpia kohtia ovat noin 140 m mpy kohoava Kuivasteenmäen rinne länsiosassa ja
noin 120 m mpy kohoava pohjoisosan nimetön mäki Hoikanharjun pohjoispuolella. Kevättömän pinta on tasolla 90,3 m mpy.
Selvitysalueen kallioperää vallitsevat 2 400 – 1 870 miljoonaa vuotta vanhat proterotsooisen aikakauden kivilajit (GTK 2019, Lukkarinen 2002). Kevättömän ja Kumpusen
kylän välistä kulkee yli 20 kilometriä pitkä laava- ja tuhkakivistä metamorfoitunut
emäksisen metavulkaniitin vyöhyke. Sen ympäristössä on kiilleliuskeita- ja gneissejä sekä graniittisia syväkiviä. Kuivasteenmäen rinteessä on pienialainen kalkkikiviesiintymä.
4.2

Vesistöt ja pohjavesialueet
Selvitysalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueella niin että länsiosa on Haukiveden–
Kallaveden alueella ja itäosa Nilsiän reitin alueella (SYKE 2019a) (kuva 3). Pääosa Lehdonkylästä ja Kumpusesta on Kallaveden yläosan alueen Räimänjärven vesistöalueella
(tunnus 04.289). Vesien virtaussuunta on etelään kohti Räimänjärveä. Kallaveden yläosan alueella on myös Hamulan länsireuna Kuivasteenmäen pohjoispuolella. Se kuuluu
Maaninkajärven–Ylä-Ruokoveden vesistöalueeseen (tunnus 04.282), ja vedet virtaavat
länteen päin. Lehdonkylän ja Kumpusen itäosa on Juurusveden alueen Juurusveden lähialueella (tunnus 04.611), ja vesien virtaussuunta on kohti itää. Pääosa Hamulasta ja
Lehdonkylän pohjoisin osa sijaitsevat Siilinjoen vesistöalueen Pöljänjoen alueella (tunnus 04.652), ja niiden pintavedet virtaavat Kevättömään tai Pöljänjärveen.
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Hamulassa selvitysalue ulottuu idässä noin kilometrin matkalla Kevättömän rantaan.
Lisäksi itäosassa sijaitsee noin viiden hehtaarin kokoinen lampi Kokkonen. Lehdonkylän
ja Kumpusen lampia ovat noin 1,5 hehtaarin kokoinen Suuri Ruokolampi, noin hehtaarin kokoiset Pietarinen ja Kaatronlampi sekä alle puolen hehtaarin kokoinen Niinilampi.
Suurta Ruokolampea lukuun ottamatta kaikki ovat vähintään osittain peltojen ympäröimiä.
Kevätön on järvityypiltään runsaskalkkinen järvi (Pohjois-Savon ELY-keskus 2019). Sen
ekologinen tila arvioitiin vuonna 2013 välttäväksi. Veden ravinnepitoisuudet ovat korkeat ja talviaikainen happitilanne on huono. Kevättömän merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat maatalous, haja-asutuksen jätevedet ja säännöllisestä hapettomuudesta
johtuva sisäinen ravinnekuormitus. Melko pienen valuma-alueen maankäyttö on kokonaisuutena intensiivistä. Kevättömän pinta-ala on 370 ha, valuma-alueen pinta-ala 14,9
km2, keskisyvyys 2,5 metriä ja maksimisyvyys 10,1 metriä. Ravinnekuormituksen vähentämiseksi tulisi maatalousmailla toteuttaa toimenpiteitä kuten suojavyöhykkeitä ja
kosteikkoja. Kumpusen alueelle Kevättömän Suoveronlahden länsipuolelle on ehdotettu ja rakennettu kosteikko metsästä ja pellolta tuleville valumavesille (Hirvonen & Jokela 2013).
Lehdonkylän pohjoisreuna ja Hamulan eteläreunan itäosa sijaitsevat vedenhankintaa
varten tärkeällä Harjamäki–Kasurila -pohjavesialueella (tunnus 0874901) (kuva 3). Se
jatkuu länteen päin vedenhankintaa varten tärkeänä Harjamäki–Käärmelahti pohjavesialueena (tunnus 0874651), johon Hamulan eteläreunan länsiosa sijoittuu (kuva 3).

Kuva 3. Selvitysalueen sijainti suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöalueisiin.
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4.3

Kasvillisuus
Siilinjärvi sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (SYKE 2019a). Eliömaakuntajaossa Siilinjärvi on osa PohjoisSavoa. Siilinjärvi sijoittuu Kuopion lehtokeskuksen alueelle, mikä näkyy alueella kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaan lehtokasvilajiston esiintymisenä (kuva 4).
Hamulan länsiosassa sijaitsevassa Kuivasteenmäen dolomiittirinteessä on ollut laaja
rinnelehtoalue, joka sisältyi valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988). Alueesta on suojeltu pieni osa, ja pääosassa luonnontila on muuttunut metsätalouden takia. Alueen vaateliaaseen lehtolajistoon kuuluu mm. myyränporras. Myyränporras ei ole Suomessa uhanalainen (Hyvärinen ym. 2019), mutta se on
rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja kuuluu luontodirektiivin IV (b) liitteen kasvilajeihin.
Uhanalaisista kasvilajeista selvitysalueelta on tiedossa vain kaksi epätarkkaa vanhaa
havaintoa suikeanoidanlukosta (SYKE 2019b).
Hamulassa on melko paljon varttuneita kuusikoita ja kuusisekametsiä, vaikka toisaalta
laajat alueet etenkin alueen länsiosassa ovat nuoria metsiä ja taimikoita. Pääosin metsät ovat reheviä tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Lisäksi on ojitettujen korpipainanteiden turvekankaita. Laaja yhtenäinen metsäinen alue ulottuu selvitysalueen länsiosasta
keskiosan kautta pohjoisosaan. Muualla metsät ovat pieninä saarekkeina peltojen keskellä.

Kuvat 4 ja 5. Mustakonnanmarja on yksi alueen lehtolajeista ja jättipalsami haitallinen
vieraslaji.

Lehdonkylän moreenimäellä ja sen reunojen hieta- ja hiekkamailla metsät ovat asutuksen ja pienten peltojen välisissä kaistaleissa. Itäosassa on laajempi metsäinen rinne,
jossa on varttuvaa ja varttuneempaa kuusikkoa ja kuusisekametsää sekä nuorta männikköä ja taimikoita. Länsiosassa on mäen juurella Ruokolampia ympäröivä räme.
Kumpusen kylällä laajimmat metsäiset alueet ovat keskiosassa kyläkeskuksen itä- ja
länsipuolilla sekä eteläosassa. Etenkin itäosassa on kallioista maastoa ja nuoria ja varttuvia mäntyvaltaisia metsiä. Itäreunalla on kuitenkin melko laaja varttuneen kuusikon
alue. Länsi- ja eteläosan metsät ovat pääosin kuusikoita ja kuusisekametsiä. Mäkien väliset korpipainanteet on pääosin ojitettu.
Asutuksen liepeillä, pelloilla ja tienvarsilla esiintyy kaikilla alueilla kulttuurikasvilajistoa.
Hamulan Varisharjussa on ollut pitkään laidunkäytössä pieni metsälaidun, joka on arvioitu paikallisesti arvokkaaksi (Ilaskari 2000). Muita laidunnettuja alueita olivat kesällä
2019 Hamulassa nautojen peltolaidun Ihalan itäpuolella, nautojen pelto- ja taimikkoalueen laidun Puropellon koillispuolella sekä hevosten peltoaitaukset Mattilassa. Kasvilajistoltaan monipuolisia niittyjä, ketoja tai paahdealueita ei havaittu. Haitallisista vie-
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raslajeista jättipalsamia (kuva 5) on levinnyt Lehdonkylässä laajalle alueelle Tervaharjuntien varteen ja rinteeseen sen lounaispuolelle.
4.4

Liito-orava
Liito-orava kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty.
Lisäksi liito-orava kuuluu luonnonsuojelulain (46 §) uhanalaisiin lajeihin ja luonnonsuojelulailla (38 §) rauhoitettuihin nisäkäslajeihin. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava arvioitiin vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Keväällä 2019 tehdyssä liito-orava-selvityksessä elinpiirejä löytyi Hamulasta seitsemän
ja Lehdonkylän–Kumpusen -alueelta kuusi. Lisäksi Hamulan länsiosasta Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueelta ja sen eteläpuolelta ja Kumpuselta selvitysalueen etelärajalta löytyi muutamia papanapuita.
Liito-oravan tyypillisintä elinympäristöä ovat vanhat ja varttuneet kuusivaltaiset sekametsät, joissa on sopivia pesäpaikkoja ja ravintopuita (Nieminen & Ahola 2017). Liitooravan tärkeimpiä pesäpaikkoja ovat vanhat tikankolot haavoissa ja vanhat oravanpesät kuusissa. Pesä voi olla myös pöntössä tai rakennuksessa. Liito-oravien ravintoa ovat
kesäisin lehtipuiden lehdet ja talvisin lehtipuiden norkot sekä lehti- ja havupuiden silmut.
Liito-oravaurosten elinpiirit ovat kooltaan useita kymmeniä hehtaareja tai jopa yli 100
hehtaaria (Nieminen & Ahola 2017). Ne voivat olla osittain päällekkäisiä, ja niiden alueilla voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirien eli reviirien koko on tyypillisesti 3–10 hehtaaria. Naaraan elinpiirillä on tavallisesti useita pesäpaikkoja eli elinpiirin ydinosia, joissa naaras viettää suurimman osan aikaa ja saa poikasia.
Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia, mutta poikaset siirtyvät syntymävuotensa
loppukesällä uusille alueille. Liito-oravat liikkuvat aktiivisesti hämärä- ja yöaikaan pesäja ruokailupaikkojen välillä. Urokset ja nuoret yksilöt liikkuvat myös asuinmetsiköstä
toiseen. Avoimet alueet liito-oravat ylittävät mieluiten liitämällä, mutta ne voivat liikkua myös maata pitkin. Liito-oravan on havaittu liitävän yli 60 metriä, mutta suositeltava maksimipituus metsiköiden väliselle avoimelle alueelle on kaksi kertaa reunapuiden
korkeus (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2014). Liito-oravan elinikä on varsin lyhyt. Sopivakin elinpiiri voi siten jäädä ajoittain tyhjilleen, ennen kuin se asutetaan uudestaan.
Liito-oravan tai -oravien oleskelun metsäalueella paljastavat kevättalvella ja keväällä
puiden runkojen tyvillä erottuvat ulostepapanat. Papanoita kertyy yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle, mutta niitä voi löytyä myös ruokailuun tai kulkureitteinä käytettyjen puiden alta (Nieminen & Ahola 2017).

4.5

Muu eläimistö
Selvitysalueen vaihtelevissa elinympäristöissä tavataan sekä vesistöjen että metsien ja
kulttuuriympäristöjen eläinlajeja. Linnustoltaan alue on lähtötietojen ja maastohavaintojen perusteella melko tavanomainen Kevätön-järveä lukuun ottamatta. Sinne ei sijoitu Suomen tärkeitä IBA- tai FINIBA-lintualueita (Leivo ym. 2002) eikä maakunnallisesti
tärkeitä MAALI-lintualueita (Koponen ym. 2018). Metsäalueilla havaittuja vähälukuisempia lintulajeja ovat hömötiainen sekä teeri, pyy ja palokärki. Hömötiainen arvioitiin
viimeisimmässä lajien uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalaiseksi (EN) (Hyvärinen
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ym. 2019). Pelloilla havaittiin töyhtöhyyppiä ja kuoveja ja pienillä lammilla muutamia
telkkä-, sinisorsa- ja kalalokkipareja.
Viitasammakoita kuultiin keväällä liito-oravaselvityksen aikaan Kumpusen Pietarinenlammella, mutta myös muut pienet lammet, soiden lampareet ja Kevättömän suojaiset
rannat ovat mahdollisia kutupaikkoja. Viitasammakko kuuluu liito-oravan tavoin luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kielletty (49 §). Muista luontodirektiivilajeista lepakoiden esiintyminen selvitysalueella on mahdollista. Niille sopivia pesäpaikkoja saattaa olla rakennuksissa, kolopuissa ja kallionkoloissa. Kevättömän Helskonlahdella kasvaa sahalehteä, jonka kasvustot ovat mahdollisia esiintymispaikkoja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvalle viherukonkorennolle (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2017).
Lehdonkylän Korholanmäen sähkölinja oli mukana paahdealueiden esiselvityksessä
(Faunatica Oy 2013). Voimajohdon alla on hiekkainen polku, mutta paahdekasvit puuttuvat kanervaa lukuun ottamatta, eikä kohteella arvioitu olevan erityistä arvoa paahdeympäristöjen hyönteisille.
5

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

5.1

Yleistä luontokohteista
Selvitysalueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse Natura 2000 -alueita (SYKE 2019a).
Hamulan alue rajoittuu Kevätön-järveen, joka on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Se on osittain suojeltu luonnonsuojelualueina, joista Kevätön 2
(YSA205406) ulottuu pieneltä osin selvitysalueelle. Hamulan länsiosassa sijaitsee valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde Kuivasteenmäen lehto, josta on suojeltu
pieni osa Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueena (YSA083666). Kevätön ja Kuivasteenmäen luonnonsuojelualue on osoitettu maakuntakaavassa SL-alueiksi ja Hamulan
ja Lehdonkylän välistä kulkeva Repomäen harjualue MY-alueeksi (Pohjois-Savon liitto
2019). Harjulle on osoitettu retkeilyreitti.
Taustatiedoissa (ks. luku 3.1) mainittuja muita arvokkaita luontokohteita ovat yksi perinnemaisemakohde, kaksi metsälakikohdetta ja yksi liito-oravaesiintymä. Pääosa
maastokartoituksissa löydetyistä arvokkaista luontokohteista on liito-oravaelinpiirejä.
Lisäksi on muutamia pieniä soita, pienvesiä ja lehtolaikkuja. Luontokohteiden rajaukset
on esitetty kuvissa 12, 25, 34 ja 45 ja liitekartalla.

5.2

Hamulan luontokohteet
1. Pallokentän liito-oravaelinpiiri (1,2 ha)
Hamulan poispuretun koulun piha-alueen kaakkoisreunalla kasvaa pellon reunassa järeitä haapoja sekä muutamia isoja kuusia ja koivuja (kuva 6). Liito-oravan papanoita
löytyi 22 puun alta. Niistä 14 oli haapoja, 6 kuusia, yksi koivu ja yksi monirunkoinen raita. Kahden hyvin paksurunkoisen haavan alla papanoita oli runsaasti (yli 100 kpl), ja ainakin toisessa haavassa on kolo. Pohjois-Savon ELY-keskus on rajannut neljä haapaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana vuonna 2009 (SYKE 2019b). Muut puut pallokentän laidalla ovat nuoria haapoja ja koivuja sekä tienreunakuusia, jotka otettiin ra-
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jaukseen mukaan, koska ne saattavat toimia ruokailupuina, liikkumisyhteyspuina ja
suojapuustona.
Yksinään pellonreuna on liian pienialainen liito-oravan elinpiiriksi ja lounaispuolella
elinpiiri saattaakin ulottua kentän ja Maaningantien väliseen metsikköön. Siinä kasvaa
koivuja, nuorehkoja haapoja, harmaaleppiä, tuomia sekä kentän reunassa muutamia
kuusia ja järeitä mäntyjä. Vain yhden reunakuusen alta löytyi muutamia papanoita.
Metsikkö on mahdollinen liito-oravien ruokailualue sekä yhteys laajemmille metsäalueille Maaningantien eteläpuolella. Lännempänä Maaningantien varressa on koivu- ja
kuusivaltaista nuorta sekapuustoa ja myös joitakin haapoja, mutta koska papanoita ei
löytynyt, jätettiin alue elinpiirirajauksen ulkopuolelle. Urheilukentän itäpuolella on
Hamulantien varressa Halolan kohdalla kuusirivi, joka voi myös ehkä toimia yhteytenä.
Osa kuusista on järeitä, mutta niiden alta ei löytynyt papanoita.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019, ja itäosassa oli liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikka vuonna 2009. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym.
2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja jos alueella suunnitellaan puiden kaatoa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §). Elinpiirin ydinalue pellon reunassa on hyvin pienialainen, ja siinä tulee säilyttää kaikki puut. Muualla kentän reunalla tulee
säilyttää mahdollisimman paljon puustoa. Maaningantien varren metsikkö tulee säilyttää ruokailu- ja yhteysmetsikkönä.

2. Jussilan lehtolaikku (0,4 ha)
Alueella kasvaa järeitä kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä sekä nuorempia kuusia ja koivuja.
Pensaskerroksessa on pihlajaa ja tuomea. Itäosassa on harmaaleppäryhmä ja lahopuuna pökkelöitä (kuva 7). Kenttäkerroksessa on keskiravinteisen tuoreen lehdon lajeja
käenkaalia, mustikkaa, oravanmarjaa, muutamia mustakonnamarjoja, sormisaraa,
metsäalvejuurta, sudenmarjaa, metsäimarretta, lillukkaa, metsäorvokkia ja ahomansikkaa.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Metsikön tämä osa on mahdollinen metsälain (10 §)
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä lehtolaikku. Luontotyyppinä se edustaa lähinnä tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 6 ja 7. Liito-oravahaapoja urheilukentän reunalla ja Jussilan lehtolaikku.
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3. Varisharjun liito-oravaelinpiiri (5,4 ha)
Niementien ympäristössä on vanhaa rehevää sekametsää, johon sijoittui liitooravaelinpiiri (kuvat 8 ja 9). Sen ydinalue on tien kaakkoispuolella oleva entinen metsälaidun, joka ei ollut enää laidunkäytössä. Puustossa on järeitä kuusia, koivuja ja muutamia mäntyjä sekä etenkin reunoilla haapoja ja harmaaleppiä. Papanoita löytyi 24
kuusen alta. Pääosin papanoita oli alle kymmenen tai muutamia kymmeniä, ja yhden
itäreunan kuusen alla enemmän (yli 100 kpl). Risupesiä ei havaittu, mutta niitä saattaa
olla. Lisäksi alueella on useita koivupökkelöitä, joista ainakin yhdessä on kolo. Keskiosassa on kostea painanne, jossa kasvaa harmaaleppiä. Lehtipuustoiset kohdat sopivat
liito-oraville ruokailuun.
Elinpiiri näyttää jatkuvan Niementien luoteispuolella, jossa on käytössä oleva metsälaidun (ks. kohde 5). Kolmen järeän kuusen alta löytyi muutamia papanoita. Lisäksi papanoita löytyi metsälaitumen pohjoispuolella sijaitsevan Kurkisuon metsäkumpareelta
kolmen puun alta. Koko alue on huomionarvoinen myös vanhan puuston ja rehevän
lehtomaisen aluskasvillisuuden takia, ja siellä oli runsaasti lintuja, mm. rastaita. Alueelta on nuoren metsän kautta yhteys eteläpuolella olevaan liito-oravakuusikkoon ja Kevättömän rantaa pitkin itään. Yhteys luoteeseen metsäsaarekkeiden ja Kokkosen rantapuuston kautta on epävarma.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §). Metsä on suositeltavaa säilyttää kokonaisuudessaan, sillä se on vanhaa sekametsää, jolla on muitakin luontoarvoja.

Kuvat 8 ja 9. Varisharjun liito-oravametsä ja papanoita kuusen alla.

4. Ruostelahdenniityn liito-oravaelinpiiri (5,0 ha)
Edellisen metsän eteläpuolella on peltojen ympäröimä varttuneen kuusikon alue.
Kuusten joukossa on siellä täällä nuorehkoja haapoja, koivuja ja harmaaleppiä. Metsä
on talousmetsänä hoidettua, eikä ole yleispiirteiltään parasta liito-oravametsää. Sieltä
löytyi kuitenkin liito-oravan papanoita 22 puun alta. Noin puolet puista oli kuusia, puolet haapoja ja yksi raita koillisreunalla ojan varressa. Eniten papanoita oli eteläosassa
pellon reunassa kasvavan kaksihaaraisen haavan alla (yli 100 kpl). Haavoissa ei havaittu
koloa eikä kuusissa risupesiä. Todennäköisesti siellä kuitenkin on joku pesäpuukin.
Mahdollisesti alue on liito-oravauroksen elinpiirin osa, ja haavat ovat ruokailupuita.
Koillisreunalta on pellon ympäri yhteys pohjoiselle elinpiirille ja Kevättömän rantapuustoa pitkin yhteys itään.
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Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

5. Varisharjun metsälaidun (1,5 ha)
Niementien varressa on metsälaidun, joka arvioitiin 1990-luvun lopulla tehdyssä maakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi (Ilaskari 2000). Pohjois-Savon ELY-keskus tarkisti kohteen kesällä 2019, ja sitä voidaan edelleen pitää paikallisesti arvokkaana, vaikka se onkin jonkin verran vesakoitunut ja rehevöitynyt. Metsää on laidunnettu vuosittain lukuun ottamatta kesää 2019.
Alueella kasvaa vanhaa koivuvaltaista sekametsää (kuva 10, kansikuva). Joukossa on
kookkaita kuusia ja muutamia järeitä mäntyjä. Aluskasvillisuuden lajeja ovat mm. mustikka, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, metsäimarre, käenkaali, puna-ailakki, niittysuolaheinä ja ahomansikka. Kosteassa kohdassa tien lähellä kasvaa rentukkaa, metsäkortetta, ojakellukkaa, rönsyleinikkiä ja nurmilauhaa. Lahopuuna on koivu- ja harmaaleppäpökkelöitä. Keväällä 2019 alueelta löytyi kolmen kuusen alta liito-oravan papanoita,
alueen arvioitiin olevan osa liito-oravaelinpiiriä (ks. kohde 3). Perinnemaisemainventoinnissa on suositeltu, että metsälaidunta tulisi laiduntaa erillään pohjoispuolella olevasta laidunnurmesta ja että vanha puusto tulisi säästää.
Arvo: Paikallisesti arvokas perinnebiotooppikohde. Metsälaitumet on arvioitu Etelä-Suomessa
ja koko maassa äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018). Metsikkö
on osa liito-oravaelinpiiriä.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät. Laidunnuksen jatkaminen on erittäin suositeltavaa.

Kuvat 10 ja 11. Varisharjun metsälaidun ja Kurkisuon rinnemetsä.

6. Kurkisuon metsä (3,0 ha)
Kurkisuo on peltojen ympäröimä pieni mäenkumpare ja sen suoreunus. Etelärinteessä
on vanhaa koivusekapuustoa, jossa on joukossa muutamia järeitä mäntyjä, kymmenkunta haapaa ja alaosassa tuomipensaikkoa (kuva 11). Kenttäkerroksessa on tuoreen
lehdon lajeja kuten metsäkurjenpolvea, ahomansikkaa, sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, lillukkaa, kieloa, metsäkastikkaa, karhunputkea, lehtoarhoa ja mustakonnanmarjaa. Lahopuuna on muutama koivupökkelö ja -maapuu. Pohjoisrinne on talousmetsäistä kuusikkoa. Suolla puusto on koivuvaltaista ja seassa on nuorehkoja kuusia. Vetisissä
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mutapainanteissa ja vanhassa ojassa kasvaa mm. vehkaa, rentukkaa, kurjenjalkaa,
metsäkortetta, ranta- ja terttualpia sekä mesiangervoa. Lahopuuna on koivupökkelöitä.
Alueelta on saatettu ottaa joskus turvetta. Etelärinteestä löytyi vähän liito-oravan papanoita kahden kuusen ja yhden haavan alta. Kumpareen ja eteläpuolen elinpiirin (ks.
kohde 4) välissä on noin 60 metrin levyinen avoin peltoalue, joten liito-oravien liikkuminen kumpareelle saattaa olla satunnaista. Yhteys kauemmaksi luoteeseen on epävarma.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Etelärinne on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä lehtolaikku. Luhta ei rajoitu vesistöön vaan peltoon,
joten se ei ole metsälaissa tarkoitettu rantaluhta, vaan muu huomionarvoinen luontokohde. Lehto edustaa tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko maassa
vaarantuneeksi luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018). Alue saattaa olla osa luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajeihin kuuluvan liito-oravan elinpiiriä tai liito-oravat liikkuvat siellä ainakin satunnaisesti.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät. Liito-oravan esiintyminen tulee tarvittaessa tarkistaa.

Kuva 12. Luontokohteet 1–7.

7. Kevätön (noin 13 ha selvitysalueella)
Kevätön on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde (noin 447 ha). Lintuvesien suojeluohjelman tavoitteena on säilyttää siihen kuuluvat lintuvesikohteet mahdollisimman luonnontilaisina (Ympäristöministeriö 2016). Kevätön on osoitettu maakuntakaavassa SL-alueeksi, ja osia siitä on perustettu luonnonsuojelualueiksi. Selvitysalueelle ulottuu pieni osa (noin 6 ha) Kevättömän länsiosan luonnonsuojelualueesta
(Kevätön 2, YSA205406). Kevättömän lintulajistoon kuuluu perusvesilintuja sekä mm.
ruskosuohaukka, kaulushaikara ja laulujoutsen (Kuikka ry 2019). Järven lajisto on köyhtynyt vuosikymmenten saatossa. Linnustoltaan huomionarvoisimmat osat ovat itäosan
ruovikkoiset lahdet.
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Arvo: Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde, maakuntakaavan luonnonsuojelualue
ja osittain jo perustettu luonnonsuojelualue.
Suositus: Alueen linnustoarvot tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

8. Helskonlahti (1,6 ha)
Kevättömän Helskolahdessa kasvaa sahalehteä, jonka kasvustot ovat mahdollisia esiintymispaikkoja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvalle viherukon-korennolle.
Kesällä 2017 tehdyssä maakunnallisessa sahalehden kasvupaikkojen kartoituksessa
Halskonlahdessa havaittiin kasvavan sahalehteä useana melko suppeana kasvustona
sekä pieninä ryhminä (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2017). Koko lahti arvioitiin sahalehdelle sopivaksi. Viherukonkorentoja havaittiin vajaan kahden kilometrin
päässä Kevättömän Likolahdella, joten myös Helskonlahti on niille mahdollinen esiintymispaikka. Sahalehteä kasvaa Suomessa harvinaisena ravinteikkaissa vesissä. Se ei
ole uhanalainen, vaan on arvioitu elinvoimaiseksi (Hyvärinen ym. 2019). Sen sijaan viherukonkorento on uhanalainen laji ja kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin.
Lahden pohjukkaa reunustavat kapealti avoluhta ja puustoinen luhta. Kokkosenpuron
ympäristössä kasvaa koivuja, harmaaleppää ja pajuja (kuva 13). Aluskasvillisuuden lajeja ovat vehka, mesiangervo, kurjenjalka, mustaherukka, rönsyleinikki sekä korpi- ja viitakastikka. Lahopuuna on muutamia pökkelöitä.
Arvo: Paikallisesti-maakunnallisesti arvokas luontokohde. Lahden pohjukka on mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rantaluhta. Viherukonkorento on
luontodirektiivin IV (a) liitteen laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa
se arvioitiin vaarantuneeksi (VU)(Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Lahti tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa mahdollisena viherukonkorennon esiintymisalueena ja harvinaisen sahalahden kasvupaikkana. Myös reunapuuston säilyttäminen on suotavaa. Viherukonkorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §). Sahalehteä uhkaavat Pohjois-Savon kasvupaikoilla lähinnä rehevöityminen ja vesiruton leviäminen (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2017).

9. Hoikansuon räme (1,0 ha)
Ojitetun Hoikansuon korven pohjoisosassa on ojittamaton räme, jossa erottuu useita
avovesilampareita (kuva 14). Ne ovat saattaneet muodostua, kun alueelta on otettu
joskus turvetta. Lampareiden väleissä kasvaa rämemäntyjä, suopursua, vaiveroa ja tupasvillaa.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Suo on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen suo tai pienten lampien lähiympäristö. Lampareet
saattavat olla vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluvia alle hehtaarin kokoisia
lampia.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.
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Kuvat 13 ja 14. Helskonlahden puustoista rantaluhtaa ja Hoikansuon rämeen lampare.

10. Helskonlahden liito-oravaelinpiiri (7,1 ha)
Helskonlahden länsipuolella on noin 15 hehtaarin alue varttunutta lehtomaisen kankaan talousmetsäkuusikkoa. Puuston seassa on siellä täällä koivuja ja vähän haapoja.
Alueelta löytyi liito-oravan papanoita viidestä hieman toisistaan erillään sijaitsevasta
kohdasta. Ne on rajattu tässä yhdeksi elinpiiriksi. Alueelta on metsäinen yhteys länteen, mutta aukea alue voimajohtojen kohdalla voi haitata liikkumista.
Eteläisin kohde on metsän eteläreunalla, missä papanoita löytyi 14 puun alta (kuvat 15
ja 16). Pääosa puista oli kuusia, yksi koivu ja yksi raita. Pohjoisimman kuusen alla papanoita oli eniten (noin 100 kpl) ja muiden alla muutamia tai muutamia kymmeniä. Hieman pohjoisempana on matala kumpare, jossa papanoita oli kymmenen kuusen alla
muutamia tai muutamia kymmeniä. Siitä pohjoiseen oli 17 papanapuuta pienen taimikkoalueen eteläpuolella. Yhden haavan ja kahden kuusen alla papanoita oli runsaasti
(yli 100 kpl). Pesiä ei havaittu. Taimikossa kasvaa kuusten seassa koivuja ja harmaaleppiä, joten taimikko voi toimia ruokailualueena liito-oraville.

Kuvat 15 ja 16. Helskonlahden liito-oravaelinpiirin eteläosan kuusia ja papanoita kuusen
alla.

Taimikon pohjoispuolella on pohjoiseen viettävä kuusikkorinne, jossa papanoita oli
noin 20 kuusen juurella. Kahden puun alla oli paljon (useita satoja) eri-ikäisiä papanoita
(kuvat 17 ja 18). Kuuset eivät ole hyvin järeitä, mutta monet niistä ovat tiheitä, niin että niissä saattoi olla risupesiä, vaikka niitä ei havaittu. Keskellä on ruokailupuiksi ryhmä
koivuja ja harmaaleppiä. Viimeinen papanapuiden ryhmä oli hieman pohjoisempana,
metsäalueen peltoon rajoittuvalla pohjoisreunalla, jossa papanoita löytyi 14 puun alta.
Yhteys edelliseltä alueelta sinne on todennäköisimmin rannan kautta, mutta voi olla
suoraankin. Länsipuolelta on äskettäin hakattu kuusikko, joka on saattanut olla osa
elinpiiriä. Hakkuukaistaleen alaosassa on säästetty puuryhmä, jonka kahden haavan ja
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koivupökkelön alla oli papanoita. Toisessa haavoista on isoreikäinen kolo. Muut papanapuut olivat nuorehkoja kuusia, raitoja ja haapoja itäpuolen metsikössä. Kaikkien
puiden alla papanoita oli vain muutamia tai muutamia kymmeniä.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 17 ja 18. Helskonlahden liito-oravaelinpiirin pohjoisosan kuusia ja papanoita kuusen alla.

11. Hoikansuon liito-oravaelinpiiri (3,6 ha)
Hoikansuon ojitetun korven alueelle ja sen länsipuolelle kivennäismaarinteeseen sijoittui liito-oravaelinpiiri. Papanapuita oli 16. Yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat kuusia.
Pohjoisreunalla on muutamia nuorehkoja haapoja, joista yhden alla oli vähän papanoita. Turvekankaaksi muuttuneen suon keskiosassa puusto on mäntyvaltaisempaa, ja
siellä papanoita ei havaittu. Eteläosassa oli yhden kuusen alla runsaasti papanoita (yli
100 kpl). Muiden puiden alla papanoita oli vain muutamia tai korkeintaan parikymmentä. Risupesiä ei havaittu, mutta niitä saattaa olla. Länsireunalla on suon ja kivennäismaan reunalla kaistale nuorta sekapuustoa, jossa on joukossa ruokailupuiksi sopivia harmaaleppiä ja koivuja. Alueelta on metsäinen yhteys pohjoiseen ja nuorten metsien kautta myös länteen.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Maankäyttösuositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön
suunnittelussa ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

12. Hikkaharjun liito-oravaelinpiiri (2,4 ha)
Hikkaharjun itäpuolella on kapea kaistale järeäpuustoista kuusikkoa. Liito-oravan papanoita löytyi etenkin alueen eteläosasta hevosten harjoitteluratana toimivan tien eteläpuolelta (kuvat 19 ja 20). Kaikkiaan papanoita havaittiin 19 kuusen alla. Kolmen eteläosan kuusen alla niitä oli useita kymmeniä. Tien pohjoispuolella papanoita oli vain
niukasti kolmen kuusen alla. Risupesiä ei havaittu eikä alueella kasva haapoja. Ympärillä taimikoissa on ruokailupuiksi sopivia nuoria koivuja ja harmaaleppiä. Alueelta on
metsäiset yhteydet lounais-, itä- ja koillispuolilla sijaitseville elinpiireille. Idässä ja koillisessa taimikot ja voimajohtoalue voivat haitata liikkumista.
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Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 19 ja 20. Hikkaharjun liito-oravaelinpiirin metsää ja liito-oravan papanoita.

13. Suoverolahden liito-oravaelinpiiri (2,1 ha)
Lahden länsipuolella on pelto, jonka pohjoispuolella kasvaa taimikkoalueen reunassa
järeitä haapoja (kuva 21). Liito-oravan papanoita löytyi 11 haavan alta keväällä 2019.
Haavoista ainakin kolme on kolopuita. Yhdessä niistä pesi naakka. Kymmenkunta papanapuuta oli lisäksi taimikon pohjoispuolella kuusikossa, jossa kasvaa järeitä kuusia,
alikasvoskuusia sekä joitakin haapoja ja isoja raitoja (kuva 22). Varttunut kuusikko jatkuu länteen päin, mutta papanoita löytyi vain länsireunalta taimikon reunasta kolmen
kuusen ja neljän haavan alta. Yhdessä haavoista on useita koloja. Kolohaavan ja sen lähihaavan alla oli noin 50 papanaa. Kuusikon puolella kasvaa ojan reunassa harmaaleppiä, jotka voivat olla ruokailupuita. Elinpiirinä rajattiin koko alue. Yhteys etelämpänä sijaitseville elinpiireille ei ole tällä hetkellä kovin hyvä, sillä välissä on taimikkoalue sekä
voimajohtoalue, jonka kohdalla avoimen alueen leveys on noin 50 metriä.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 21 ja 22. Suoverolahden liito-oravaelinpiirin järeitä haapoja ja kuusisekametsää.
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14. Kuivasteenmäen luonnonsuojelualue (noin 4 ha)
Kuivasteenmäen luonnonsuojelualue (YSA083666, noin 4 ha) on perustettu vuonna
1997. Se on osa valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa Kuivasteenmäen
lehtoa. Perustamispäätöksen mukaan alueen puusto on pääosin järeää lehtomaisen
kankaan kuusikkoa (kuva 23). Alueen halki kulkee kaksi saniaislehtopainannetta. Lehdon vaateliaaseen kasvilajistoon kuuluvat mm. myyränporras (ks. kohde 15, kuva 24),
soikkokaksikko, lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtomatara, velholehti, lehtokuusama, koiranheisi ja metsävirna.
Luonnonsuojelualueelta löytyi keväällä 2019 liito-oravan papanoita kahden kuusen alta
20–30 papanan ryppäät ja yhden haavan alta vähän. Metsikkö on hankalakulkuinen lahopuiden takia, joten papanapuita saattoi olla enemmänkin. Yleispiirteiltään se soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Luonnonsuojelualue sijoittuu peruskartassa ja SYKEn
aineistossa eri tavalla, Pohjois-Savon ELY-keskus tarkensi rajausta syyskuussa 2019.
Raportin kartoilla on käytetty korjattua rajausta. Lehtokasvillisuutta on rajauksen ulkopuolella (ks. kohde 15).
Arvo: Luonnonsuojelualue. Alueella esiintyy vaateliasta lehtolajistoa, johon kuuluu mm. luontodirektiivin IV (b) liitteen laji myyränporras. Alueelle saattaa sijoittua luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajeihin kuuluvan liito-oravan elinpiiri tai liito-oravat liikkuvat siellä ainakin satunnaisesti.
Suositus: Perustamispäätöksen mukaan alueella on kielletty mm. maa- ja kallioperän kaivaminen; rakennusten, teiden ja polkujen sijoittaminen; kasvien ja eläinten vahingoittaminen sekä
muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. ELY-keskuksen hyväksymät hoitotoimenpiteet ovat sallittuja.

15. Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueen ympäristö (1,5 ha)
Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueen (ks. kohde 14) ympäristössä esiintyy paikoin
lehtokasvilajistoa, vaikka metsät ovat pääosin nuoria ja varttuvia talousmetsiä ja taimikoita. Kaakkoispuolella on pohjoisosassa varttunutta kuusisekametsää ja eteläosassa
nuorta kuusikkoa. Alueen lehtolajeja ovat mm. lehtomatara, metsäkurjenpolvi, sudenmarja, lehtokuusama, punaherukka, pussikämmekkä, valkolehdokki, huopaohdake,
sormisara, lillukka, metsäkorte, metsäimarre, käenkaali, nuokkuhelmikkä, mustakonnanmarja, koiranvehnä, lehtomatara, kevätlehtoleinikki ja oravanmarja. Ojien varressa
koillisreunalla ja eteläosassa kasvaa suokelttoa, hiirenporrasta, mesiangervoa, ojakellukkaa, korpikastikkaa ja tesmaa. Myyränporrasta kasvaa luonnonsuojelualueen ulkopuolella noin 70 metriä pitkällä ja 15 metriä leveällä kaistaleella (kuva 24).
Myyränporras (kuva 24) ei ole uhanalainen (Hyvärinen ym. 2019), mutta se on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja kuuluu luontodirektiivin IV (b) liitteen kasvilajeihin. Suomen ympäristökeskuksen lajiesittelyn mukaan myyränporras on melko vaatelias lehtokorpien, rehevien puronvarsien ja kallionaluslehtojen kasvilaji (SYKE 2014). Lajin esiintyminen painottuu Itä-Suomeen. Myyränportaan kasvupaikoilla tulee säilyttää lajille
suotuisa kostea ja varjoisa pienilmasto. Kasvupaikan olosuhteita oleellisesti muuttavia
hakkuita tai ojan perkausta ei saa tehdä. Pohjois-Savon ELY-keskus suosittelee, että
metsänhoidossa jätetään vähintään 30 metriä levää suojavyöhyke myyränporrasesiintymän ympärille.
Arvo: Paikallisesti ja osin maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokas luontokohde. Alueelle
sijoittuu luontodirektiivin IV (b) liitteen lajin myyränportaan kasvupaikka. Myyränporras ja valkolehdokki ovat luonnonsuojelulailla (42 §) rauhoitettuja kasvilajeja. Pussikämmekkä on arvioitu
silmälläpidettäväksi (NT) (Hyvärinen ym. 2019). Metsä on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä lehtolaikku. Myyränporrasvaltaiset lehdot ovat kostei-
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ta runsasravinteisia lehtoja ja muilta osin alue on tuoretta keskiravinteista lehtoa. Molemmat
luontotyypit on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko maassa vaarantuneiksi (Kontula & Raunio
2018).
Suositus: Kohde tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että
sen ominaispiirteet säilyvät. Myyränportaan kasvupaikka tulee säilyttää luonnontilaisena tai tehdä tarvittaessa hoitotoimenpiteitä ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kasvupaikan ympäristössä tulee säilyttää vähintään 30 metriä leveä suojavyöhyke. Suojavyöhyke sisältyy kohteen
karttarajaukseen.

Kuvat 23 ja 24. Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueen vanhaa kuusimetsää ja myyränporraskasvusto luonnonsuojelualueen rajalla.

Kuva 25. Luontokohteet 8–15.

5.3

Lehdonkylä–Kumpusen luontokohteet
16. Koivumäen liito-oravaelinpiiri (2,4 ha)
Lehdonkylän pohjoisosassa on maston eteläpuolella rinteessä järeäpuustoista harvahkoa kuusisekametsää (kuva 26). Kuusten lisäksi on järeitä mäntyjä ja muutamia haapoja pohjoisreunalla. Harmaaleppiä on muutamissa laikuissa. Aluskasvillisuuden perus-
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teella alue on saattanut olla joskus metsälaidunta. Alueelta löytyi liito-oravan papanoita kuuden kuusen ja kolmen haavan alta. Minkään puun alla papanoita ei ollut erityisen
runsaasti, enimmillään yhden haavan alla muutamia kymmeniä. Harmaalepät sopivat
ruokailupuiksi. Alueelta on hyvät metsäiset yhteydet kaikkiin suuntiin.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

17. Koivumäen rinnelehto (1,1 ha)
Rinteen alueella kasvaa järeitä kuusia ja siellä täällä mäntyjä sekä niiden alla pieniä pihlajia, tuomia ja harmaaleppiä (kuva 26). Kenttäkerroksessa on keskiravinteisen tuoreen
lehdon lajistoa: sormisaraa, puna-ailakkia, oravanmarjaa, metsäkurjenpolvea, lillukkaa,
metsäorvokkia, ahomansikkaa, metsäalvejuurta, mustikkaa, kieloa, sudenmarjaa ja vadelmaa. Pohjakerroksessa on metsäliekosammalta. Keskiosassa on kostean keskiravinteisen lehdon painanne, jossa kasvaa hiirenporrasta, punaherukkaa, ojakellukkaa, rönsyleinikkiä ja metsäimarretta (kuva 27). Sen tienpuoleiseen reunaan on ajettu maata ja
kiviä. Alueelle sijoittuu liito-oravaelinpiiri (ks. kohde 16).
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Rinnemetsä on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä lehtolaikku. Luontotyyppinä se edustaa lähinnä tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko maassa vaarantuneeksi
luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 26 ja 27. Koivumäen liito-oravametsä ja sen rehevää lehtokasvillisuutta.

18. Ruokolampien suo (4,4 ha)
Suuren ja Pienen Ruokolammen välissä on ojittamaton karu räme (kuva 28). Puusto on
kitukasvuisia mäntyjä ja kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua, vaiveroa, vaivaiskoivua, tupasvillaa ja lakkaa. Itäosassa on rahkasammalten peittämiä painanteita, joissa kasvaa mm. raatetta, muta- ja rahkasaraa sekä leväkköä. Selvitysalueen pohjoisrajalla on pitkänomaisia lampareita, joiden kohdalle on 1970-luvun peruskartassa merkitty
pieni turpeenottoalue. Lännessä on hieman selvitysalueen ulkopuolella pieni umpeen
kasvava lampi. Pohjoisessa on selvitysalueen ulkopuolella Pienen Ruokolammen rannassa laavu.
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Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Suo on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen suo tai pienten lampien lähiympäristö. Lampareet
ja Pieni Ruokolampi saattavat olla vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluvia alle hehtaarin kokoisia lampia.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

19. Niinimäen rinnemetsä (0,5 ha)
Rinnemetsän alueella kasvaa kookkaita harmaaleppiä ja tuomia (kuva 29). Lehtipuupökkelöitä ja -maapuita on runsaasti. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. puna-ailakki,
mesiangervo, mustakonnanmarja, metsäimarre, punaherukka, hiirenporras ja suokeltto. Lisäksi alueelle ja etenkin sen pohjoispuolelle on levinnyt jättipalsamia. Jättipalsami
on haitallinen vieraslaji (Vieraslajit.fi 2019). Maaperä on multava ja kivinen. Alue on
saattanut olla joskus metsälaidunta tai niittyä.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Rinnemetsä on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä lehtolaikku. Luontotyyppinä se edustaa lähinnä tuoretta ja kosteaa keskiravinteista lehtoa, joista edellinen on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko
maassa vaarantuneeksi ja jälkimmäinen silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (Kontula & Raunio
2018).
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 28 ja 29. Ruokolampien suo ja Niinimäen rinnemetsä.

20. Niinimäen kallio (0,7 ha)
Kallioisen mäenlaen eteläreunalla kasvaa runsaasti katajaa ja lisäksi mäntyjä sekä
puumaisia pihlajia. Kallion juurella on kapeana kaistaleena harmaaleppiä sekä rehevää
aluskasvillisuutta. Sen lajeja ovat mm. puna-ailakki, punaherukka, metsäkurjenpolvi,
kielo, sudenmarja, käenkaali, vadelma ja sananjalka.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Kallio on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen kallio ja sen alus rehevä lehtolaikku. Luontotyyppinä lehto edustaa lähinnä tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on arvioitu Etelä-Suomessa ja
koko maassa vaarantuneeksi luontotyypiksi (Kontula & Raunio 2018).
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

21. Rajapuron liito-oravaelinpiiri (2,3 ha)
Lehdonkylän eteläosassa on peltojen välissä taimikkoa, varttuvaa kuusikkoa ja vanhempaa järeäpuustoisempaa kuusisekametsää (kuva 30). Keväällä 2019 alueelle sijoit-
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tui liito-oravaelinpiiri. Papanoita havaittiin 19 puun juurella itäosassa sekä lisäksi parin
puun juurella länsiosassa puron varressa. Itäosassa noin puolet puista oli kuusia ja puolet haapoja. Enimmillään papanoita oli muutamia kymmeniä ja yhden haavan alla yli
100 kpl. Kolohaapoja on ainakin yksi. Sen alla papanoita oli muutamia kymmeniä, niin
että se on mahdollinen pesäpuu. Lisäksi on muutamia pökkelöitä, joissa on liitooravalle sopivia koloja. Länsiosassa oli vähän papanoita kahden kuusen ja yhden haavan alla Rajapuron noron varressa (ks. kohde 22). Alueet yhdistettiin toisiinsa pohjoisen kautta, sillä ojan varressa ja pellon reunan pienen vesilammikon ympärillä on liitooraville ruokailupuiksi sopivaa lehtipuustoa. Elinpiiriltä on metsäiset yhteydet koilliseen, etelään ja länteen.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

22. Rajapuron noro (0,2 ha)
Rajapuroon laskee pohjoisesta pelloilta oja, jonka alaosassa on lyhyt kalliorinneosuus.
Sen kohdalla uoma on kivikkoinen ja melko luonnontilainen. Ympärillä kasvaa kuusia,
harmaaleppiä ja pieniä tuomia. Muita lajeja ovat mesiangervo, kotkansiipi ja ojakellukka. Alue on osa liito-oravaelinpiiriä (ks. kohde 21).
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Noron lähiympäristö on mahdollinen metsälain (10 §)
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva pienveden lähiympäristö. Noro ei ole muilta osin
luonnontilainen, joten se ei täytä vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluvan noron kriteerejä.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 30 ja 31. Rajapuron liito-oravametsä ja noro kalliorinteen kohdalla.

23. Rajakorven liito-oravaelinpiiri (3,7 ha)
Rajakorven länsipuolisella metsäalueella on varttunutta kuusimetsää pienen korven
ympäristössä. Kuusten seassa on koivuja, mutta haapoja on vain pari. Alueelle sijoittui
liito-oravaelinpiiri keväällä 2019. Papanoita havaittiin kaikkiaan noin 30 puun alla. Eniten niitä oli eteläosassa haavan ja keskiosassa yhden kuusen alla (yli 100 kpl). Koloja tai
risupesiä ei havaittu, mutta niitä todennäköisesti on alueella. Kuuset eivät ole kovin järeitä ja kivennäismaan puolella metsä on talousmetsänä hoidettua. Korpi on ojittamaton ja rehevä (ks. kohde 24)). Pohjoisosassa on toinen pieni suopainanne, jonka reu-
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nassa on ruokailupuiksi sopivia harmaaleppiä ja pari tervaleppää. Metsäalueen kautta
kulkee polku, jota on käytetty ajourana. Alueelta on metsäiset yhteydet kaikkiin suuntiin.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

24. Rajakorpi ja noro (0,9 ha)
Ojittamattoman korven pohjoisosassa on rehevää lehtokorpea. Lajeja ovat mm. hiirenporras, suokeltto, mesiangervo, huopaohdake, lehtomatara, korpi- ja metsäimarre,
isoalvejuuri, metsäkorte, mesiangervo, hentosara ja ojakellukka. Pohjakerroksessa on
rahkasammalten lisäksi lehväsammalia. Suon reuna on osin metsäkortevaltainen ja
osin karumpi ja kuivempi kasvaen mustikkaa, pallosaraa ja korpikarhunsammalta. Suolta saa alkunsa noro, jonka varrella kasvaa hiirenporrasta, mesiangervoa ja vähän kotkansiipeä. Noron yli kulkee ajoura, alempana uoma häviää taimikkoon. Suon alue on
osa liito-oravaelinpiiriä (ks. kohde 23).
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Korpi on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva rehevä korpi ja noron lähiympäristö pienveden lähiympäristö. Noro on mahdollinen vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluva noro.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 32 ja 33. Rajakorven liito-oravametsää ja rehevä korpi.

25. Kalettoman rantasuo
Selvitysalueen ulkopuolelle jäävän Kaleton-lammen länsipuolella on pieni suo. Se on
avointa ja vetistä saranevaa, jonka valtalajina on pullosara, muita lajeja ovat mm. mutasara, luhtavilla ja kurjenjalka. Ympärillä on kapea rämereunus, jossa kasvaa rämemäntyjä, suopursua, vaiveroa ja tupasvillaa. Itäosassa on noin aarin kokoinen avovesilampare. 1970-luvun maastokarttaan on merkitty sen kohdalle turpeenottopaikka.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Suo on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen suo ja osin pienten lampien lähiympäristö. Lampareet saattavat olla vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluvia alle hehtaarin
kokoisia lampia.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.
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26. Pietarinen
Pietarinen on noin 1,1 hehtaarin kokoinen pikkulampi. Lammen koillisspäässä havaittiin 14.5.2019 (klo 15) noin kymmenen kutevaa viitasammakkoa. Sammakot tunnistettiin niiden pulputtavasta kutuääntelystä, joka poikkeaa tavallisen ruskosammakon kurnutuksesta. Lammen koillispäässä on matalaa mutapohjaa, jota reunustavat pajut ja
saramättäät. Paikka on hyvin tyypillinen viitasammakon kutupaikka. Lampi on melko
matala ja rehevä. Sen ympärillä on puustoa ja hieman kauempana peltoja ja pihapiiri.
Yleispiirteiltään se soveltuu viitasammakoiden elinympäristöksi.
Viitasammakoiden elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen rannat ja erilaiset pienvedet
sekä niihin liittyvät kosteikot, rantaluhdat, kosteat niityt ja metsät (Nieminen & Ahola
2017). Aikuiset viitasammakot kerääntyvät kutupaikoille aikaisin keväällä, siirtyvät kesäksi lähialueelle maaympäristöihin ja saattavat palata vesistöihin talvehtimaan. Viitasammakoiden tiedetään kesällä liikkuvan noin kilometrin säteellä lisääntymispaikastaan. Viitasammakko on luontodirektiivin IV (a) liitteen laji. Se ei ole uhanalainen (Hyvärinen ym. 2019), vaan monin paikoin melko yleinen.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Lampi on luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin kuuluvan viitasammakon kutupaikka. Alle hehtaarin kokoiset lammet kuuluvat vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin, mutta Pietarinen on maastokartasta mitattuna hieman suurempi.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuva 34. Luontokohteet 16–26.

27. Susisuon lähde
Susisuon reunassa on noin metrin läpimittainen lähdeallas, jota on saatettu joskus kaivaa. Sen pohjassa erottuu purkauskohta. Lähteen lähellä on säästetty kolme isompaa
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kuusta, mutta muuten alue on taimikkoa. Lähteessä tai sen ympäristössä ei esiinny erityistä kasvillisuutta.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Lähde on mahdollinen vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluva lähde ja sen lähiympäristö mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva pienveden lähiympäristö.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.

28. Siltasuon liito-oravaelinpiiri
Siltasuon eteläpuolella on varttuneen kuusikon alue, joka rajoittuu peltoihin ja etelä- ja
itäreunan taloihin. Keväällä suon puoleisesta rinteestä löytyi liito-oravan papanoita
noin 15 puun alta. Yhden kuusen alla niitä oli runsaasti (yli 100 kpl) ja muiden alla niukasti. Kuusten lisäksi alueella kasvaa muutamia haapoja ja raitoja. Pesäpuita ei havaittu, mutta maassa oli yksi pudonnut risupesä. Suon reuna on ojittamatonta korpea.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 35 ja 36. Siltasuon liito-oravametsä ja papanoita kuusen juurella.

29. Kansankallion liito-oravaelinpiiri
Kumpusen kyläkeskuksen itäpuolella on laaja metsäalue, joka jatkuu idässä Kansankalliona. Alueen itäosassa on varttunutta kuusikkoa ja kuusisekametsää, jonka alueelle sijoittui keväällä 2019 liito-oravaelinpiiri (kuvat 37 ja 38). Liito-oravan papanoita löytyi
yhteensä noin 30 puun juurelta. Ne jakaantuivat melko tasan kolmelle osa-alueelle.
Uusipaikan länsi- ja luoteispuolen rinnemetsässä papanoita oli siellä täällä kuusten alla
sekä kahden haavan ja yhden koivun alla. Enimmäkseen papanoita oli muutamia tai
muutamia kymmeniä ja vain yhden kuusen ja yhden haavan alla enemmän. Varmoja
koloja tai risupesiä ei havaittu. Hieman etelämpänä papanoita oli muutamien kuusten
ja haapojen alla. Kahden haavan alla papanoita oli runsaasti (yli 100 kpl), mutta vain
yhdessä koivussa havaittiin kolo. Kolmas papanapuuryhmä oli itäosassa Uusipaikan
pohjoispuolella, jossa kasvaa järeitä kuusia. Niiden alla oli yksittäisiä ja muutamia
kymmeniä papanoita. Alueelta on hyvät yhteydet luoteen ja idän suuntiin, ja ehkä
myös peltokaistaleen ja Köörtintien yli suoraan etelään.
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Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 37 ja 38. Kansankallion liito-oravametsää ja papanoita haavan alla.

30. Paloviidan korpi ja noro
Paloviidan koillispuolella on kallioisella metsäalueella pieni ojittamaton korpi (kuvat 39
ja 40). Sen puustossa on kuusia ja joitakin koivuja. Kenttäkerrosta vallitsee metsäkorte.
Lisäksi kohteella kasvaa vähän kurjenjalkaa, korpikastikkaa ja pallosaraa, mättäillä mustikkaa ja puolukkaa. Pohjakerrosta peittävät rankasammalet ja korpikarhunsammal.
Lahopuuna on muutamia kaatuneita kuusia. Keväällä suo oli vetinen, ja siitä sai alkunsa
noro. Noro virtasi keväällä putouksena alas kalliolta ja jatkui sitten louhikossa pellon
reunaan. Kesällä uoma oli kuiva. Noron alaosan varrella kasvaa vähän hiirenporrasta ja
uoman yli on kaatunut kuusia. Suon kautta kulkee polku. Metsäkeskus on rajannut noron metsälakikohteena.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Korpi on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva metsäkortekorpi tai vähäpuustoinen suo. Metsäkeskus (2019) on
rajannut noron metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvana pienveden lähiympäristönä. Noro on mahdollinen vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluva
noro.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa, niin että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 39 ja 40. Paloviidan noro ja korpi.
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31. Nevaharjun noro
Varttuvan kuusikon rinteessä erottuu noin 100 metrin matkalla noro (kuva 41). Kivikkoisen uoman varressa kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, metsä- ja korpiimarretta, lehtokortetta ja velholehteä. Yläosassa on kotkansiipikasvusto, joka jatkuu
noron kohdalla ylempänä taimikkoalueella. Noro saa alkunsa taimikon pohjoispuolelta
ojitetun korven alueelta.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Noro on mahdollinen vesilain (2:11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluva noro ja sen lähiympäristö mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva pienveden lähiympäristö.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

32. Köörtinojan metsäsaarekkeet
Pellolla on kaksi pientä metsäsaareketta, joista itäisemmässä on kota. Saarekkeiden
puustossa on eri-ikäisiä kuusia, koivuja ja haapoja (kuva 42). Rehevimmissä kohdissa
kotasaarekkeen eteläreunalla ja läntisen saarekkeen länsipäässä kasvaa käenkaalia,
tesmaa, metsäimarretta, ahomansikkaa, mustikkaa, punaherukkaa, oravamarjaa ja lillukkaa. Läntisessä saarekkeessa on kolohaapa ja lahopuuna haapa- ja koivupökkelöitä.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Metsäsaarekkeet ovat osin mahdollisia metsälain (10
§) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvia reheviä lehtolaikkuja. Luontotyyppinä ne edustavat lähinnä tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on arvioitu Etelä-Suomessa ja koko maassa
vaarantuneeksi (Kontula & Raunio 2018).
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsänhoidossa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.

Kuvat 41 ja 42. Nevaharjun noron kotkansiipiä ja Köörtinojan metsäsaarekkeen puustoa.

33. Suomäen suo (2,4 ha)
Suomäen pohjoisreunalla on pellon reunassa pieni ojittamaton suo, jonka reunan kautta koukkaa Majapuro. Suon reuna on vetistä korpea, jossa kasvaa kuusia, mäntyjä ja
koivuja. Välissä on rahkasammaleisia kohtia. Länsiosassa on pieni avosuo, jossa kasvaa
mm. pullosaraa, luhtavillaa ja kurjenjalkaa.
Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Suo on ainakin osittain mahdollinen metsälain (10 §)
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen suo.
Suositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsätaloudessa niin, että sen ominaispiirteet säilyvät.
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34. Lammassuon liito-oravaelinpiiri (2,7 ha)
Kumpusen eteläosassa on talojen välissä metsäinen mäki (kuvat 43 ja 44). Keväällä
2019 alueelle sijoittui liito-oravaelinpiiri, jonka ydinalue oli kuusikkorinteessä Kumpusentien itäpuolella. Lisäksi papanoita löytyi haapojen alta kuusikon kaakkoispuolelta
ja muutamien kuusten alta tien länsipuolelta. Kaikkiaan papanapuita kirjattiin ylös noin
20. Kahden kuusen alla keskiosassa niitä oli runsaasti (yli 100 kpl). Risupesiä ei havaittu,
mutta kuuset ovat hyvin tiivislatvaisia ja pesiä voi hyvin olla. Myös yhden eteläosan
haavan alla oli melko runsaasti papanoita, mutta koloja ei havaittu. Alueelta on metsäinen yhteys kaakkoon selvitysalueen ulkopuolelle.
Arvo: Alueella oli liito-oravan elinpiiri keväällä 2019. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi
(VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).

Kuvat 43 ja 44. Lammassuon liito-oravakuusikkoa ja haapoja.

35. Raasunviidan liito-oravahavainnot
Selvitysalueen ulkopuolella Raasunviidan rinteessä on vanhaa kuusivaltaista metsää.
Sen alareunasta selvitysalueen rajalta löytyi keväällä 2019 liito-oravan papanoita kuuden järeän kuusen alta. Selvitysalueen puolella on pellolle istutettua nuorta kuusikkoa,
joten elinpiiri ei jatku sinne. Kuusikon kautta voi kuitenkin olla liito-oravien kulkuyhteys
koilliseen.
Arvo: Alueella havaittiin liito-oravan papanoita keväällä 2019. Todennäköisesti elinpiiri sijoittuu
rinteeseen selvitysalueen ulkopuolelle. Liito-orava on luontodirektiivin IV (a) liitteen laji ja uhanalainen laji. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa se arvioitiin vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019).
Suositus: Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa
ja metsätaloudessa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).
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Kuva 45. Luontokohteet 27–35.

6

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Selvitysalue on luontoarvoiltaan monipuolinen, vaikka sekä Hamulassa että Lehdonkylässä ja Kumpusella on melko paljon asutusta, peltoja ja talousmetsiä. Alueen valtakunnallisesti merkittävimmät luontoarvot ovat Hamulassa Kevättömän ja Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueilla.
Sekä Hamulaan että Lehdonkylän ja Kumpusen alueille sijoittuu useita liitooravaelinpiirejä, ja lisäksi useat metsäalueet voivat toimia liito-oravien liikkumisyhteyksinä. Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty. Pesäpuita ja niiden lähipuita ei saa kaataa, ja elinpiireinä rajatut alueet on suositeltavaa säilyttää, niin että niitä ei muuteta voimakkaasti esimerkiksi rakentamisella. Ympäröivillä alueilla tulee huomioida liito-oravien kannalta tarpeellisten liikkumisyhteyksien säilyminen. Ohjeena voidaan käyttää ympäristöministeriön (2018) ohjeistusta. Liito-oravametsät ovat usein luontoarvoiltaan muutenkin huomionarvoisia. Muista luontodirektiivilajeista viitasammakoita havaittiin Pietarisella, ja niiden esiintyminen muissakin alueen vesistöissä ja soiden lampareissa on mahdollista. Kevättömän Helskonlahdella kasvaa sahalehteä, jonka kasvustot ovat mahdollisia esiintymispaikkoja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvalle viherukonkorennolle (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2017).
Selvitysalueella todetut muut luontokohteet ovat puro- ja noroympäristöjä, reheviä
lehtolaikkuja ja pienialaisia soita. Osaa niistä voidaan pitää metsälain (10 §) tarkoittamina metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Luonnontilaiset norot, lähteet ja pienet lammet ovat vesilailla (2:11 §) suojeltuja vesiluonto-
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tyyppejä, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen kiellosta, jos luontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Mikäli kohteet eivät täytä metsä- ja vesilain vaatimuksia, voidaan niitä silti pitää muina paikallisesti huomionarvoisina luontokohteina.
Molemmissa tapauksissa kohteet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa, niin että suunnittelu muun muassa edistää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä. Useat luontokohteista edustavat luontotyyppejä, jotka on arvioitu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Kontula & Raunio 2018) uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.
Maankäytön suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon, että pienet osat selvitysalueesta sijoittuvat I luokan pohjavesialueille. Myös tavoitteet Kevättömän ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja järven tilan parantamiseksi tulee ottaa huomioon.
7
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Liite 1. Luontokohdekartta ja -taulukko

nro

1

nimi

tyyppi

kuvaus

lähde

1

Urheilukentän liitooravaelinpiiri
Jussilan lehtolaikku

asuttu liitooravaelinpiiri 2009 ja
2019
tuore lehto

P-S:n ELY 2009,
maastokartoitukset 2019

2

luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
mahdollinen metsälakikohde

3

Varisharjun liitooravaelinpiiri

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

4

Ruostelahdenniityn liitooravaelinpiiri

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

5

Varisharjun metsälaidun

luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
perinnebiotooppi (paikallisesti arvokas)

metsälaidun
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Kurkisuo

mahdollinen metsälakikohde
ja muu luontokohde
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Liite 1. Luontokohdekartta ja -taulukko
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Kevätön

8

Helskonlahti

9

Hoikansuon räme

10

Helskonlahden liitooravaelinpiiri
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Hoikansuon liitooravaelinpiiri
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Hikkaharjun liitooravaelinpiiri
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Suoverolahden liitooravaelinpiiri
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Kuivasteenmäen luonnonsuojelualue
Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueen ympäristö
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lintuvesiensuojeluohjelman
kohde, osittain luonnonsuojelualue (Kevätön 2, YSA
YSA205406)
sahalehti ja mahdollisesti
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
viherukonkorento,
mahdollinen metsälakikohde
metsälakikohde ja vesilakikohde
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
kasvilaji myyränporras
metsälakikohde, luontodirektiivin IV liitteen kasvilaji myyränporras
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
mahdollinen metsälakikohde

rehevä lintuvesi
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lahti ja luhta
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räme ja lampareita
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asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

vanha metsä ja lehto

maastokartoitukset 2019

tuore lehto, myyränporraskasvusto

maastokartoitukset 2019

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

tuore ja kostea lehto

maastokartoitukset 2019

räme, pieni lampi ja
lampareita
tuore ja kostea lehto

maastokartoitukset 2019
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Koivumäen liitooravaelinpiiri

17

Koivumäen rinnelehto
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Ruokolampien rantasuo
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Niinimäen rinnemetsä

mahdollinen metsälakikohde
ja vesilakikohde
mahdollinen metsälakikohde

20

Niinimäen kallio

mahdollinen metsälakikohde

kallio ja tuore lehto

maastokartoitukset 2019
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Rajapuron liito-oravaelinpiiri
Rajapuro

asuttu liitooravaelinpiiri 2019
noro

maastokartoitukset 2019
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luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji
mahdollinen metsälakikohde
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Rajakorven liitooravaelinpiiri

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

24

Rajakorpi ja noro

rehevä korpi ja noro

maastokartoitukset 2019
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Kalettoman rantasuo

neva ja lampareita

maastokartoitukset 2019
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Pietarinen
Siltasuon lähde

viitasammakon kutupaikkoja
lähde

maastokartoitukset 2019
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Siltasuon liito-oravaelinpiiri

asuttu liitooravaelinpiiri 2019
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Kansankallion liitooravaelinpiiri

asuttu liitooravaelinpiiri 2019

maastokartoitukset 2019

30

Paloviidan korpi ja noro

metsäkortekorpi ja
noro

maastokartoitukset 2019,
Suomen metsäkeskus 2019
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Nevaharjun noro

noro

maastokartoitukset 2019
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Köörtinojan metsäsaarekkeet
Suomäen suo

luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
mahdollinen metsälakikohde
ja vesilakikohde
mahdollinen metsälakikohde
ja vesilakikohde
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji viitasammakko
mahdollinen metsälakikohde
ja vesilakikohde
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
mahdollinen metsälakikohde
(osa rajattu metsälakikohteena) ja vesilakikohde
mahdollinen metsälakikohde
ja vesilakikohde
mahdollinen metsälakikohde
ja muu luontokohde
mahdollinen metsälakikohde

tuore lehto

maastokartoitukset 2019

korpi ja neva

maastokartoitukset 2019

luontodirektiivin IV liitteen
eläinlaji ja uhanalainen laji
liito-orava
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asuttu liitooravaelinpiiri 2019
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asuttu liitooravaelinpiiri 2019
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Lammassuon liitooravaelinpiiri
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Raasunviidan liitooravaelinpiiri
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