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1 Johdanto 
Tämä luontoselvitys on tehty Siilinjärven kunnan Haapamäen alueelle asemakaavoitusta var-

ten. Selvityksessä kartoitettiin alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokoh-

teet. Lisäksi on annettu ohjeita ja suosituksia luontoarvojen huomioon ottamisesta maankäy-

tön suunnittelussa. Maastokartoitukset tehtiin pääosin vuonna 2019 ja niitä täydennettiin 

vuonna 2020. Raportista on olemassa myös vuonna 2019 tehty versio erilaisella selvitys-

aluerajauksella (Pöyry Finland Oy 2019). Tämä raportti korvaa edellisen version. Selvityksen 

teki biologi FM Soile Turkulainen AFRY Finland Oy:stä.  

2 Selvitysalue 
Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa Siilinjärven kunnan eteläosassa (kuva 1). 

Sen pinta-ala on noin 58 hehtaaria. Alueen itäosassa sijaitsee Savon ammattiopiston Toivalan 

kampus sekä Viitonen-tien ja Toivalantien risteysalue. Selvitysalueen länsiosassa on Haapa-

mäen tilan metsiä. Tila on entinen Pohjois-Savon metsäkeskuksen havaintotila, joka on siirty-

nyt Siilinjärven kunnan omistukseen. Alueella on kolme lampea, polkuja ja kaksi laavua. Opas-

tettuja polkuja ei enää hoideta aktiivisesti.  

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.  

3 Menetelmät 

3.1 Lähtötiedot 

Selvitysalue sisältyi kokonaisuudessaan Etelä-Siilinjärven osayleiskaavan luontoselvitykseen 

vuonna 2012 (Pöyry Finland Oy 2012) sekä sen tarkistukseen vuonna 2020 (AFRY Finland Oy 

2021). Aikaisempia aluetta koskevia selvityksiä ovat luontoselvitys vuodelta 2002 ja liito-



 
 

Sivu 4/16 

 

 

Siilinjärven kunta 

Haapamäen asemakaavan luontoselvitys 101014200 

04/03/2021 

copyright©afry 

 

oravaselvitykset vuosilta 2002 ja 2004 (Rönkä 2002a, 2002b ja 2004) sekä itäisimpään osaan 

on tehty liito-oravaselvitys vuodelta 2012 (Biologitoimisto Vihervaara Oy 2012). 

Luontoselvitystä varten tarkistettiin uhanalaisten lajien havaintotiedot (Pohjois-Savon ELY-

keskus 2020, Suomen Lajitietokeskus 2021), Suomen metsäkeskuksen (2021) tiedot 

metsälakikohteista sekä Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun tiedot lähimmistä 

luonnonsuojelualueista (SYKE 2021), Lisäksi käytettävissä olivat Haapamäen havaintotilan 

metsäkuviotiedot vuodelta 2005 (Pohjois-Savon metsäkeskus 2005). Havaintotilasta on 

kuvaus myös Suomalaisia puulajipuistoja -julkaisussa (Alanko ym. 2004).  

Lähtötietojen perusteella selvitysalueelle sijoittuu muutamia liito-oravien asuttamia tai liito-

oraville soveltuvia metsiköitä. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Maa-Äidin syli 

(YSA242314) noin 700 metrin päässä lännessä ja Honka-Jälän suo (YSA082341) vajaan 

kahden kilometrin kilometrin päässä luoteessa (SYKE 2021). Lähin Natura 2000 –alue on yli 

neljän kilometrin päässä.  

3.2 Maastokartoitukset 

Luontoselvityksen maastokartoitukset tehtiin 13. ja 14.5. sekä 10.7.2019. Niitä täydennettiin 

4.5. ja 5.5. sekä 3.7.2020. Maastossa kartoitettiin alueen luonnonympäristön yleispiirteet sekä 

seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat luontokohteet:  

• luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit 

• vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja pu-

rot  

• metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt 

• uhanalaisten lajien (luonnonsuojeluasetuksen liite 4, Hyvärinen ym. 2019) ja luontodi-

rektiivin IV liitteen lajien (luonnonsuojeluasetuksen liite 5, Sierla ym. 2004, Nieminen 

& Ahola 2017) kasvupaikat ja elinympäristöt  

• uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018) 

• muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Toukokuun käynneillä kartoitettiin liito-oravan esiintyminen liito-oravaselvitysohjeiden mukai-

sesti (Sierla ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017). Samalla kartoitettiin alustavasti muut luonto-

kohteet, joiden osalta tietoja täydennettiin kesäaikaisilla maastokäynneillä. Luontoselvitykseen 

ei sisältynyt linnustoselvitystä, mutta havainnot linnuista ja muista eläimistä kirjattiin ylös.  

Selvitysalueen rajaus ulottui maastokartoituksia ja vuoden 2019 raporttiversiota tehdessä 

kauemmaksi etelään ja pohjoiseen kuin lopullinen rajaus. Edellä mainittujen maastopäivien 

työajasta siten vain osa on käytetty tässä raportissa kuvatulla lopullisella selvitysalueella.   

4 Luonnonympäristön yleispiirteet 

4.1 Maaperä ja kallioperä 

Selvitysalueen maaperä on pääosin hienoainesmoreenia (GTK 2021). Lisäksi on vähän turve- 

ja kalliomaita ja Tervapuron ympärillä pienet laikut hiekkaa ja hietaa. Kallioperä on 1930-1780 

miljoonaa vuotta vanhaa graniittia (GTK 2021).  

Maasto viettää pääosin loivasti lännestä itään päin. Korkeimmat kohdat on länsiosassa Haa-

pamäellä ja Soidinmäen alarinteessä noin tasolla +160 m mpy ja matalin kohta itäreunalla 

noin +100 m mpy. Itäpuolella sijaitseva Iso-Jälän vedenpinta on tasolla +81,8 m mpy.  
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4.2 Vesistöt ja pohjavesialueet 

Selvitysalue sijaitsee Nilsiän reitin Juurusveden vesistöalueella Juurusveden lähialueella (tun-

nus 04.611) (SYKE 2021). Valumavesien virtaussuunta on itään suoraan kohti Iso-Jälä-järveä, 

jonka ranta sijaitsee noin 500 metrin päässä. Järven ekologinen tila on arvioitu hyväksi (SYKE 

2021). Selvitysalueen luoteispuolen korkeat mäet toimivat vedenjakajina, ja niiden toisella 

puolella pintavesien virtaussuunta on pohjoiseen päin Säyneenjoen kautta Iso-Jälään. Suomen 

ympäristökeskuksen valuma-alueiden uudessa rajausehdotuksessa vuodelta 2014 rajat ovat 

lähes samat (SYKE 2021).  

Haapamäen tilalla selvitysalueen rajalla sijaitsee kaksi pientä lampea, joista eteläisempi on 

äskettäin kaivettu tekolampi. Lisäksi niiden eteläpuolella on padottu vettä pienelle suolle. Lam-

pien niminä ovat opastaulussa Saunalampi, Haapamäen kosteikko ja Tavilampi. Lampiketjusta 

saa alkunsa oja, jonka kaksi haaraa jatkuvat itään läpi selvitysalueen ja alittavat Viitonen-tien 

risteysalueen kohdalla. Pohjoispuolella virtaa saman suuntaisesta Tervapuro hieman selvitys-

alueen ulkopuolella.  

Selvitysalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella (SYKE 2021). Lähimmät pohjavesialueet 

ovat 3–4 kilometrin päässä.  

4.3 Kasvillisuus 

Siilinjärvi sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaantie-

teellisellä alueella (SYKE 2021). Eliömaakuntajaossa se on osa Pohjois-Savoa. Siilinjärvi kuuluu 

Kuopion lehtokeskuksen ydinalueeseen, mikä näkyy kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaiden 

kasvilajien esiintymisenä.  

Selvitysalueen metsät ovat pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan kangasmetsiä (kuva 3). 

Rehevimmät kohdat ovat ojien ja norojen saniais- ja suurruohovaltaisia lehtoreunuksia. Hak-

kuita, taimikoita ja nuoria metsiä on varsin paljon. Lisäksi Haapamäen tilalla on muutamia 

entisiä peltolaikkuja, jotka on metsitetty (kuva 4). Järeäpuustoisimmat ja osin lahopuustoiset 

metsäkuviot ovat itäosan rakennettujen alueiden välisiä kuusikoita (kuva 4). Lisäksi länsiosas-

sa on pieni laikku kuusivaltaista sekametsää. Muut metsäkuviot ovat pääosin taimikoita sekä 

nuoria talousmetsäkuusikoita ja -koivikoita (kuvat 2 ja 4).  

Haapamäen havaintotilan parin hehtaarin laajuiseen erikoispuumetsään on istutettu mm. sipe-

rianlehtikuusta, siperianpihtaa, harmaa- ja palsamipihtaa, engelmanninkuusta, makedonian-

mäntyä ja kontortamäntyä (Pohjois-Savon metsäkeskus 2005, Alanko ym. 2004) (kuva 4). 

Suurin osa puista on istutettu 1940-luvulla. Paikalla on ilmeisesti ollut aiemmin hakamainen 

metsä, sillä polunreunoilla esiintyy paikoin niittylajeja kuten päivänkakkaraa, poimulehteä, 

puna-apilaa, metsäkurjenpolvea ja särmäkuismaa sekä vähän kesämaitiaista ja nurmitatarta. 

Pääosin puusto on kuitenkin tiheä, ja etenkin pihtojen alla on runsaasti taimia. Lisäksi havain-

totilan alueella mainitaan sijaitsevan metsämännyn kylvömenetelmäkoeala, vuonna 1996 istu-

tettu pihlajametsikkö ja kosteaan painanteeseen mäen alle perustettu hieskoivumetsikkö 

(Alanko ym. 2004). Opastettuun riistapolkuun liittyneillä entisillä riistapelloilla kasvaa nykyisin 

mm. koiranheinää, mesiangervoa, koiranputkea, nokkosta, vadelmaa ja metsäkurjenpolvea 

(kansikuva).  

Selvitysalueella havaituista kasvilajeista kesämaitiainen on arvioitu silmälläpidettäväksi (Hyvä-

rinen ym. 2019). Saunalammelta on kirjattu vuonna 2019 havaintoja haitallisesta vieraslajista 

keltamajavankaalista (Suomen Lajitietokeskus 2021). Keltamajavankaali on märkien kasvu-

paikkojen koristekasvi, jota on viime vuosina löytynyt luontoon levinneenä lähinnä Etelä-

Suomesta (Vieraslajit.fi 2021). Keltamajavankaali on kookas ja voimakas kilpailija ja syrjäyt-

tää alkuperäistä lajistoa. Pohjois-Savon ELY;stä saadun tiedon mukaan paikka on tiedossa ja 

torjuntaa suunnitellaan. Muita haitallisia vieraslajeja selvitysalueella ovat tienvarsilla paikoin 
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kasvava komealupiini. Hieman selvitysalueen ulkopuolella pohjoisessa Tervapuron varressa 

havaittiin vähän jättipalsamia. Jättipalsamista on havaintoja myös Iso-Jälän rannasta (Suomen 

Lajitietokeskus 2021). Keltamajavankaali ja jättipalsami on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi 

koko EU:n alueella ja komealupiini kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kaikkien kasvustot 

tulee pyrkiä hävittämään.  

  

Kuvat 2 ja 3. Istutuskoivikkoa selvitysalueen länsiosassa ja lehtomaisen kankaan kuusikkoa 

selvitysalueen itäosassa. 

 

Kuva 4. Selvitysalue ilmakuvassa. Kuvaan on rajattu varttuneen metsän alueet, Haapamäen 

erikoispuumetsä sekä tuore hakkuu, joka ei vielä näy ilmakuvassa.  

4.4 Liito-orava 

Selvitysalueen itäosaan metsäkoulun ympäristön metsiköihin sijoittui asuttuja liito-

oravaelinpiirejä sekä keväällä 2019 että keväällä 2020 (kuva 5). Kaikista kohteista on tiedossa 

aikaisempiakin havaintoja lajista. 2000-luvun alussa tehdyssä selvityksessä mainitaan liito-

oravahavainnoista myös selvitysalueen länsiosasta Haapamäen tilalta (Rönkä 2002a ja 2002b), 

Tiettävästi siellä ei ole sen jälkeen tehty havaintoja ja hakkuut ovat pienentäneet liito-oravalle 
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sopivan elinympäristön pinta-alaa. Liito-oravien elinpiirejä tai papanahavaintoja on tiedossa 

myös selvitysalueen eteläpuolelta ja kauempaa pohjoisesta (AFRY Finland Oy 2021).  

Liito-orava kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty. Lisäksi liito-orava 

kuuluu luonnonsuojelulain (46 §) uhanalaisiin lajeihin ja luonnonsuojelulailla (38 §) rauhoitet-

tuihin nisäkäslajeihin. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava arvioitiin vaarantu-

neeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019).  

Liito-oravien tyypillisintä elinympäristöä ovat vanhat ja varttuneet kuusivaltaiset sekametsät, 

joissa on sopivia pesäpaikkoja ja ravintopuita (Nieminen & Ahola 2017). Tärkeimpiä pesäpaik-

koja ovat vanhat tikankolot haavoissa ja vanhat oravanpesät kuusissa. Pesä voi olla myös pön-

tössä tai rakennuksessa. Liito-oravien ravintoa ovat kesäisin lehtipuiden lehdet ja talvisin leh-

tipuiden norkot sekä lehti- ja havupuiden silmut.  

Liito-oravaurosten elinpiirit ovat kooltaan useita kymmeniä hehtaareja tai jopa yli 100 hehtaa-

ria (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 hehtaa-

ria. 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 loppu-

kesällä uusille alueille. Liito-oravat liikkuvat aktiivisesti hämärä- ja yöaikaan pesä- ja ruokailu-

paikkojen 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 tyhjil-

leen, ennen kuin se asutetaan uudestaan. 

Liito-oravan tai liito-oravien oleskelun metsäalueella paljastavat kevättalvella ja keväällä pui-

den runkojen tyvillä erottuvat ulostepapanat. Papanat ovat talviaikaan keltaisia ja kesällä 

tummempia. 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 

Selvitysalueella havaittiin maastokäynneillä tavanomaisia seka- ja havumetsien lintulajeja. 

Vuonna 2002 Haapamäellä havaittuja lajeja olivat mm. metso, teeri ja pyy (Rönkä 2002b) ja 

vuonna 2004 Tervapurolla havaittuja lajeja mm. puukiipijä, hömö-, sini-, tali- ja töyhtötiainen, 

mustarastas, punatulkku, viherpeippo, käpytikka, palokärki, pohjantikka ja pyy (Rönkä 2004). 

Hömö- ja töyhtötiainen, viherpeippo ja pyy on arvioitu viimeisimmässä lajien uhanalaisuusar-

vioinnissa uhanalaisiksi (Hyvärinen ym. 2019). Selvitysalueen lahopuustoisimmat metsiköt 

ovat edelleen sopivia mm. hömö- ja töyhtötiaisen elinympäristöiksi. 

Haapamäen tilalla on ollut noin kilometrin mittainen riistapolku, jossa on esitelty riistan 

elinympäristöjä, riistanhoitomenetelmiä ja erilaisia pienpetojen pyyntimenetelmiä. Vanhan 

opastaulun mukaan alueella esiintyviä riistaeläimiä ovat metsäjänis, rusakko, kettu, supikoira, 

minkki, näätä, orava, hirvi, metsäkauris, metso, teeri ja pyy. Havaintoja on tehty myös ilvek-

sestä ja karhusta. Lammilla pesii vesilintuja. 

Liito-oravan lisäksi muita mahdollisia luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeja selvitysalueella ovat 

lepakot, joille sopivaa ruokailualuetta voivat olla esimerkiksi Haapamäen lammet. Lepakoille 

sopivia pesä- ja piilopaikkoja selvitysalueella on niukasti. Haapamäen Saunalammella havait-
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tiin keväällä 2020 kutevia rupikonnia. Lammet saattaisivat sopia myös luontodirektiivin IV (a) 

liitteen lajeihin kuuluvan viitasammakon sekä muutamien saman liitteen sudenkorentolajien 

elinympäristöiksi.  

5 Arvokkaat luontokohteet 
Kohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Luontokohderajaukset. 

1. Haapamäen vanha sekametsä  

Haapamäen havaintotilan alueella on vajaan hehtaarin kokoinen alue vanhaa sekametsää (ku-

va 6). Puustossa on vanhoja kuusia ja koivuja ja yksi järeähkö haapa. Lahopuuna on kaatunei-

ta kuusia ja lehtipuupökkelöitä. Kenttäkerroksessa on käenkaalia, oravanmarjaa, lillukkaa, 

ahomansikkaa, mustikkaa, metsäkurjenpolvea, isoalvejuurta ja muutama mustakonnanmarja. 

Metsikön lounaisreunalla on Saunalammesta lähtevä luonnontilaistumassa oleva oja, jonka 

reunoilla kasvaa pieniä tuomia ja mm. hiirenporrasta, isoalvejuurta ja metsäimarretta (kuva 

7). Koilliskulmassa on talousmetsäisempää kuusikkoa, jonka kohdalla kasvaa ojan reunoilla 

kotkansiipeä.  

Metsiköstä on tiedossa vanha havainto liito-oravan pesinnästä pöntössä, ja lähellä sijaitsevan 

erikoispuumetsän lehtikuuset mainitaan liito-oravan ruokailupuiksi (maininta raporteissa Rönkä 

2002a ja 2002b, havaintovuosi ei tiedossa). Vuoden 2002 jälkeen liito-oravalle sopivan metsä-

alueen pinta-ala on pienentynyt hakkuiden takia. Keväällä 2019 ja keväällä 2020 ei havaittu 

papanoita eikä alueelta ole tiedossa muitakaan liito-oravahavaintoja (Suomen Lajitietokeskus 

2021). Pönttöjä on ollut aiemmin useita, mutta vain pari huonokuntoista on jäljellä. Metsikkö 

ympäristöineen voisi kuitenkin edelleen soveltua liito-oravan elinympäristöksi, etenkin jos sin-

ne ripustettaisiin uusia pönttöjä. Sieltä on metsäiset yhteydet itäosan ja Tervapuron liito-

oravaelinpiireille.  
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Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Uoma ei ole luonnontilainen, joten se ei todennäköi-

sesti nykytilassa täytä vesilain (2 luku 11 §) suojellun vesiluontotyypin kriteerejä. Metsä saat-

taa täyttää metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvan rehevän lehtolaikun 

kriteerit. Metsäkeskus ei ole rajannut sitä metsälakikohteena (Suomen metsäkeskus 2021). 

Alueen luontotyyppeinä ovat tuore keskiravinteinen lehto ja ojan varressa myös kostea runsas-

ravinteinen (kotkansiipivaltainen) ja kostea keskiravinteinen (hiirenporrasvaltainen) lehto. 

Kostea keskiravinteinen lehto on arvioitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi ja muut uhanalai-

siksi (Kontula & Raunio 2018). Metsikkö on lähiympäristöineen mahdollinen uhanalaisen lajin 

ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö. 

  

Kuvat 6 ja 7. Haapamäen vanha sekametsä ja sen reunaoja.   

2. Haapamäen lammet  

Eteläisempi lampi, Haapamäen kosteikko (0,6 ha), on kaivettu äskettäin entisen pellon kohdal-

le. Sen reunoilla kasvaa leveänä vyöhykkeenä mm. suursaroja, vehkaa, mesiangervoa ja kor-

pikaislaa (kuva 8). Pohjoisempi lampi, Saunalampi (0,3 ha), näkyy 1970-luvun kartassa, mutta 

mahdollisesti sitäkin on kaivettu. Sen länsipuolella on pihapiiri ja pohjoisrannalla on sauna. 

Lammen ympärillä kasvaa vesirajassa nuoria lehtipuita sekä vähän keltakurjenmiekkaa ja veh-

kaa. Vesikasvina on vähän ulpukkaa. Lampien välissä on oja. Lampien alueella saattaa pesiä 

joitakin pareja vesi- ja kosteikkolintuja. Keväällä 2020 Saunalammella havaittiin kutevia rupi-

konnia. Lammet voisivat sopia myös mm. viitasammakon ja sudenkorentojen elinympäristöik-

si. Saunalammella on havaittu haitallista vieraslajia keltamajavankaalia (ks. luku 4.3). 

Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Lammet eivät ole luonnontilaisia, joten ne eivät to-

dennäköisesti täytä vesilain (2 luku 11 §) suojeltuihin vesiluontotyyppeihin kuuluvan alle heh-

taarin kokoisen lammen tai metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvan alle 

puolen hehtaarin kokoisen lammen lähiympäristön kriteerejä. Suomen metsäkeskus (2021) ei 

ole rajannut alueelta metsälakikohteita. Lammet tarjoavat elinympäristöjä linnuille ja mahdolli-

sesti myös luontodirektiivin IV (a) liitteen sudenkorentolajeille ja viitasammakolle. Haitallisen 

vieraslajin keltamajavankaalin kasvustot tulee pyrkiä hävittämään.  

3. Tavilampi  

Tavilampi on pieni suopainanne (0,3 ha), joka on tehty alueella aiemmin ylläpidettyyn opastet-

tuun riistapolkuun liittyen vesilintulammeksi vedenpintaa nostamalla ja puustoa raivaamalla. 

Nykyisellään alueella on pieniä umpeenkasvavia avovesilampareita ja saravaltaista suota (kuva 

9). Suursarojen lisäksi suolla kasvaa mm. vehkaa, kurjenjalkaa ja pieniä koivuja ja pajuja. 

Avovesilampareissa kasvaa isovesihernettä. Lammen pohjoisrannalla on laavu. Lammella saat-

taa pesiä yksittäisiä pareja vesi- tai kosteikkolintuja. Se voi sopia myös mm. sammakon, vii-

tasammakon ja sudenkorentojen elinympäristöiksi. 
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Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Lampi muistuttaa enemmän suota kuin lampea eikä 

ole luonnontilainen, joten se ei todennäköisesti täytä vesilain (2 luku 11 §) suojellun vesiluon-

totyypin kriteerejä. Sitä voidaan pitää metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin 

kuuluvana suona tai pienveden lähiympäristönä. Metsäkeskus ei ole rajannut alueelta metsäla-

kikohteita (Suomen metsäkeskus 2021). Lampi tarjoaa elinympäristöjä linnuille ja mahdollises-

ti myös luontodirektiivin IV (a) liitteen sudenkorentolajeille ja viitasammakolle. 

  

Kuvat 8 ja 9. Haapamäen kosteikko ja Tavilampi. 

4. Haapamäen itäosan metsä ja liito-oravaelinpiiri 

Metsäkoulun eteläpuolella on rehevä ja pääosin järeäpuustoinen kuusimetsä, jonka kevyen 

liikenteen väylät jakavat kolmeen osaan. Rehevin kohta on pohjoisreunalla, jossa kasvaa kos-

teassa loivassa rinteessä mm. kotkansiipeä, hiirenporrasta, isoalvejuurta, lehtokortetta, mus-

takonnanmarjaa, sudenmarjaa, suokelttoa, mesiangervoa ja lehtomataraa (kuvat 10 ja 11). 

Lahopuina on kaatuneita kuusia. Keskiosassa on nuorempaa puustoa ja melko luonnontilainen 

lyhyt noro-osuus. Eteläosassa on tien ja asutuksen välissä lehtomaisen kankaan järeäpuustoi-

sen kuusikon kaistale.  

Metsäalueella on ollut asuttu liito-oravaelinpiiri ainakin vuosina 2002 (Rönkä 2002a ja 2002b), 

2019 ja 2020. Kevättalvella 2002 alueella mainitaan olleen papanoita useiden puiden alla, yksi 

sopiva pönttö ja yhden kuusen alla runsaasti papanoita (ehkä sama puu kuin vuoden 2020 

risupesäpuu). Myös keväällä 2019 alueella havaittiin papanoita (kuva 12). Tarkemmassa kar-

toituksessa keväällä 2020 papanoita löytyi noin 20 puun alta (kuva 12). Pääosa niistä oli poh-

joisosassa, mutta myös eteläosan järeiden kuusten alla oli papanoita. Yhdessä pohjoisosan 

kuusessa havaittiin risupesä, ja sen alla papanoita oli runsaasti (yli 100 kpl). Yksi huonokun-

toinen pönttö oli pudonnut. Pesätilannetta voisi parantaa ripustamalla pari pönttöä. Todennä-

köisesti liito-oravat liikkuvat Viitonen-tien yli itään Pyöreälahden metsän elinpiirille (kuvat 13 

ja 14) ja metsäkoulun itä- tai länsipuolelta pohjoiseen Tervapuron elinpiirille. Myös länteen ja 

lounaaseen on metsäiset yhteydet. 

Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Metsikön pohjois- ja keskiosa on metsäkeskuksen 

rajaama metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö rehevä lehtolaikku (Suomen metsä-

keskus 2021). Noro saattaa olla vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro, vaikka 

se on luonnontilaisen kaltainen vain lyhyen matkaa. Alueen luontotyyppeinä ovat tuore keski-

ravinteinen lehto sekä kostea runsasravinteinen (kotkansiipivaltainen) ja kostea keskiravintei-

nen (hiirenporrasvaltainen) lehto. Kostea keskiravinteinen lehto on arvioitu silmälläpidettäväk-

si luontotyypiksi ja muut uhanalaisiksi (Kontula & Raunio 2018). Metsään sijoittuu uhanalaisen 

lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinpiiri. 
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Kuva 10 ja 11. Haapamäen itäosan metsää keväällä ja kesällä.  

 

Kuva 12. Haapamäen itäosan ja Pyöreälahden liito-oravahavainnot. Kuvasta puuttuvat vuoden 

2012 havainnot ja vuotta 2009 vanhemmat havainnot.  

5. Pyöreälahden metsä ja liito-oravaelinpiiri 

Noin kolme hehtaarin metsäalueesta sijaitsee selvitysalueella vain sen länsireunan kapean 

kolmiomainen kaistale Viitonen-tien ja vanhan tieuran välissä. Koko metsäalue on rehevä kuu-

sisekametsää, jossa on joukossa järeitä kuusia ja haapoja (kuva 13). Selvitysalueella olevan 

osan eteläkulmassa kasvaa järeitä kuusia ja pohjoisempana sekalaista lehtipuustoa. Eteläkul-

maan tulee tien ali putkitettu ojauoma, joka jatkuu selvitysalueen ulkopuolella luonnontilaistu-

neena norona tai purona. Pyöreälahden metsä on kokonaisuutena huomionarvoinen luonto-

kohde ja sinne sijoittuu liito-oravaelinpiiri (AFRY Finland Oy 2021).  

Metsäalueella on ollut asuttu liito-oravaelinpiiri ainakin vuosina 2004 (Rönkä 2004), 2009 

(Suomen Lajitietokeskus 2021), 2012 (Biologitoimisto Vihervaara Oy 2012) ja 2020. Kaikkina 

vuosina papanoita on ollut alueella runsaasti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemässä kartoi-

tuksessa vuonna 2009 valtaosa papanapuista oli nimenomaan selvitysalueella metsän länsi-

reunalla (kuva 12). Papanapuita oli pienellä alueella kaksikymmentä, ja yhden kuusen ja yh-

den männyn juurella papanoita oli useita satoja. Myös keväällä 2020 alueelta kahden järeän 

kuusen alta melko runsaasti papanoita ja neljän alta niukemmin (kuva 12). Pesäpuita ei ha-

vaittu, mutta runsas papanoiden määrä useina vuosina viittaa pesäpaikkaan.  

Todennäköisesti liito-oravat liikkuvat Viitonen-tien yli länteen metsäkoulun eteläpuolella sijait-

sevalle Haapamäen itäosan elinpiirille, vaikka risteysalueen kohdalla on leveä avoin alue. Mah-
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dollinen yhteys voisi olla risteyksen pohjoispuolelta metsäkoulun tontin eteläkulman puuston 

kautta (kuva 14) tai sitten kauempaa risteyksen eteläpuolelta. Lisäksi kauempaa risteyksen 

pohjoispuolelta saattaa olla Viitosen yli yhteys luoteeseen Tervapuron elinpiirille.  

Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Metsän rehevin lehto-osa ja luonnontilaisen kaltainen 

puro-osuus jäävät selvitysalueen ulkopuolelle. Metsään sijoittuu uhanalaisen lajin ja luontodi-

rektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinpiiri, josta osa on selvitysalueella ja osa sen ulko-

puolella.  

 

 

Kuvat 13 ja 14. Näkymä Pyöreälahden metsän suuntaan risteyksen länsipuolelta (yläkuva) ja 

näkymä metsäkoulun suuntaan risteyksen itäpuolelta (alakuva). Jälkimmäisessä kuvassa nä-

kyy Pyöreälahden metsä oikealla ja Haapamäen itäosan metsä vasemmalla.  

6. Tervapuro ja liito-oravaelinpiiri 

Selvitysalue ulottuu pohjoisosassa lähelle Tervapuroa, mutta purouoma jää selvitysalueen 

ulkopuolelle. Puro-osuus on tällä kohdalla lähiympäristöineen melko luonnontilainen (AFRY 

Finland Oy 2021). Tervapuro on osin kivikkoinen ja hiekkapohjainen ja sen varressa kasvaa 

mm. kotkasiipeä ja alaosassa järeitä haapoja. Seuraavassa on kuvattu aluetta tarkemmin siltä 

osin kuin se sijoittuu selvitysalueelle. 
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Puronvarren puustossa on selvitysalueen kohdalla järeitä kuusia sekä lisäksi vanhoja koivuja ja 

järeitä vanhoja mäntyjä. Aluskasvillisuudessa on tuoreen lehdon ja lehtomaisen kankaan lajeja 

käenkaalia, oravanmarjaa, kieloa, metsäimarretta, ahomansikkaa, sormisaraa, metsä- ja leh-

tokortetta ja mustakonnanmarjaa (kuva 15). Metsäkumpareen keskellä on itään päin kohti 

puroa virtaava noro, joka on uurtunut syvälle maaperään. Noron ympärillä kasvaa tuomia, 

mesiangervoa, hiirenporrasta, käenkaalia, suokelttoa, rentukkaa, ojakellukkaa ja sudenmarjaa 

(kuva 16). Sekä noron että puron yli on kaatunut puunrunkoja. Metsäkouluun rajoittuvan ete-

läreuna on nuorempaa ja tiheämpää kuusikkoa, jossa on seassa harmaaleppiä ja maapuina 

lehtipuurunkoja (kuvat 17 ja 18). 

  

Kuvat 15  ja 16. Tervapuron reunametsää selvitysalueen kohdalla ja sivunoron hiirenporras-

kasvusto.  

  

Kuvat 17 ja 18. Metsäkouluun rajoittuva metsänreuna ja sen puustoa.  

Tervapuron ympäristöön sijoittuu liito-oravaelinpiiri, joka on ollut asuttu ainakin vuosina 2009 

(Suomen Lajitietokeskus 2021), 2019 ja 2020. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemässä kar-

toituksessa vuonna 2009 puron ja metsäkoulun välisellä alueella oli noin 15 kuusen alla papa-

noita. Kahden puun alla papanoita oli runsaasti (yli sata tai satoja) (kuva 19). Keväällä 2019 

kartoitettiin koko puronvarsialue, ja silloin papanoita löytyi noin 20 kuusen juurelta (kuva 19). 

Minkään puun alla papanoita ei ollut erityisen runsaasti. Keväällä 2020 kartoitettiin tarkemmin 

puron ja metsäkoulun välinen alue. Papanoita löytyi noin 20 puun juurelta (kuva 19). Eniten 

papanoita oli järeiden kuusten alla metsikön keskiosassa, mutta niitä löytyi myös metsäkou-

luun rajoittuvalta reunalta nuorempien kuusten alta. Puron alaosan ja Tervapurontien välissä 

kasvaa ryhmä järeitä haapoja, joista ainakin kaksi on kolopuita. Myös haapojen alla oli papa-

noita, ja ne ovat todennäköisiä pesäpuita. Niiden lisäksi alueelta löytyi vain yksi mahdollisesti 

pesäpuuksi sopiva kolopökkelö. Järeissä kuusissa saattaa kuitenkin olla risupesiä, joita ei pys-
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tytty näkemään. Metsäkoulun reunapuut näkyvät hyvin koulun suunnasta, eikä niissä havaittu 

pesiä. Metsäkoulun puoleisella reunalla on ruokailupuiksi sopivia harmaaleppiä ja nuoria haa-

poja, mutta ruokailupuita on runsaasti myös puron ja noron varressa. Todennäköisesti liito-

oravat liikkuvat metsäkoulun itä- tai länsipuolelta etelään ja Viitonen-tien yli kaakkoon. Terva-

purolta on puustoiset yhteydet myös länteen ja pohjoiseen.  

Arvo: Paikallisesti arvokas luontokohde. Luonnontilaiset norot ovat vesilailla (2 luku 11 §) 

suojeltuja vesiluontotyyppejä. Purojen ja norojen lähiympäristöt ja rehevät lehtolaikut kuulu-

vat metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Metsäkeskus on rajannut puron 

alaosan metsälakikohteena (Suomen metsäkeskus 2021). Selvitysalueella olevan osan luonto-

tyyppejä ovat kostea keskiravinteinen (hiirenporrasvaltainen) lehto ja tuore keskiravinteinen 

lehto. Kostea keskiravinteinen lehto on arvioitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi ja tuore 

keskiravinteinen lehto uhanalaiseksi (Kontula & Raunio 2018). Tervapuro edustaa luontotyyp-

pinä havumetsävyöhykkeen latvapuroa ja sivunoro havumetsävyöhykkeen noroa. Edellinen on 

arvioitu Etelä-Suomessa uhanalaiseksi ja koko maassa silmälläpidettäväksi luontotyypiksi. 

Havumetsävyöhykkeen norot -luontotyypin uhanalaisuutta ei ole pystytty tiedon puutteen 

vuoksi arvioimaan, mutta monet noroista ovat tuhoutuneet tai niiden laatu on heikentynyt 

esimerkiksi ojitusten ja metsätaloustoimenpiteiden takia (Kontula & Raunio 2018). Pienvesiko-

konaisuus on suositeltavaa säilyttää luonnontilaisena. Metsään sijoittuu uhanalaisen lajin ja 

luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinpiiri, josta osa on selvitysalueella ja osa sen 

ulkopuolella.  

 

Kuva 19. Tervapuron liito-oravahavainnot.  

6 Johtopäätökset 
Luontoselvityksen perusteella selvitysalueen merkittävimmät maankäytön suunnittelussa huo-

mioon otettavat luontokohteet ovat itäosan liito-oravaelinpiirejä. Niistä Haapamäen itäinen 

elinpiiri on kokonaan ja Pyöreälahden ja Tervapuron elinpiiri osittain selvitysalueella. Lisäksi 

länsiosasta on vanhoja havaintotietoja. 

Liito-orava on uhanalainen laji ja kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) 

kielletty. Pesäpuita ja niiden lähipuita ei saa kaataa, ja elinpiireinä rajatut alueet on suositelta-

vaa säilyttää, niin että niitä ei muuteta voimakkaasti esimerkiksi rakentamisella. Ympäröivillä 

alueilla tulee huomioida liito-oravien kannalta tarpeellisten liikkumisyhteyksien säilyminen. 

Ohjeena voidaan käyttää ympäristöministeriön (2021) ohjeistusta. Hävittämis- ja heikentämis-
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kiellosta on mahdollista hakea poikkeusta ELY-keskuksesta. Poikkeuksen edellytykset on mää-

ritelty luontodirektiivin 16 artiklassa. 

Selvitysalueen muut luontokohteet ovat puro- ja noroympäristöjä ja reheviä lehtolaikkuja. 

Osaa niistä voidaan pitää metsälain (10 §) tarkoittamina metsien monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Luonnontilaiset norot, lähteet ja pienet lammet ovat vesi-

lailla (2:11 §) suojeltuja vesiluontotyyppejä, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Kiellosta voidaan yksittäistapauksissa myöntää poikkeus, jos luontotyyppien suojelutavoitteet 

eivät huomattavasti vaarannu. Selvitysalueen länsiosassa sijaitsevat lammet ovat huomionar-

voisia, vaikka eivät olekaan luonnontilaisia. Ne ovat mahdollisia luontodirektiivilajien vii-

tasammakon, sudenkorentojen ja lepakoiden esiintymisalueita.   

Mikäli raportissa mainitut luontokohteet 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 edis-

tää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ja mui-

den luonnonarvojen säilymistä. Useat kohteista edustavat luontotyyppejä, jotka on arvioitu 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Kontula & Raunio 2018) uhanalaisiksi tai 

silmälläpidettäviksi.  

Selvitysalueelta ei ole liito-oravan ja muutamien lintulajien lisäksi tiedossa havaintoja uhan-

alaisista lajeista eikä havaintoja tehty maastokartoituksissa. Kartoitus ei kuitenkaan ole tältä 

osin kattava. Liito-oravametsät ovat usein sopivia elinympäristöjä myös muille uhanalaisille 

lajeille. Haitallisista vieraslajeista on tiedossa keltamajavankaalin esiintymä Saunalammilla ja 

Tervapuron varressa havaittiin jättipalsamia. Kasvustot tulee pyrkiä hävittämään.  
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