Siilinjärven kunta
Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luontoselvityksen päivitys 2020
101014200-001

Sivu 1/25

Tekijä

Päivämäärä

Soile Turkulainen
Biologi, FM

26/01/2021
Projektinumero

101014200-001

Puhelin

040 572 4001
E-mail

soile.turkulainen@poyry.com

Tarkistaja

Sari Ylitulkkila

Biologi, FM

Asiakas

Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luontoselvityksen päivitys 2020

AFRY
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
Finland

Puh. 010 33310

afry.com

Sivu 2/25

Sisältö
1

Johdanto ................................................................................................. 4

2

Kaava-alueen sijainti ................................................................................. 4

3

Menetelmät ............................................................................................. 4

4

3.1

Lähtötiedot ..................................................................................... 4

3.2

Maastokartoitukset........................................................................... 5

Arvokkaat luontokohteet ............................................................................ 6
4.1

Tietoja kohteista .............................................................................. 6

4.2

Aikaisemman selvityksen kohteet ....................................................... 6

1. Kasurila-Jälä-Jännevirta FINIBA-lintualue .................................................. 6
2. Suininlahden puro ................................................................................. 7
3. Kalliolahden lähteikkö ............................................................................ 7
4. ja 5. Kalliolahden puro/noro ja kallio ........................................................ 7
6. Uitinniemen metsä ................................................................................ 8
7. Leppälahti ja Iso-Jälän saaret .................................................................. 9
8. Säyneenjärven puro/oja ......................................................................... 9
9. Vehkasuo............................................................................................. 9
10. Keltunkallion metsä ............................................................................ 10
11. Keltunkallion noro .............................................................................. 10
12. Uuhimäen koillisrinteen suo ja noro ....................................................... 11
13. Uuhimäen alarinteen metsä .................................................................. 11
14. Uuhimäen ylärinteen metsä .................................................................. 12
15. Paasisalon Pitkälahden lähde ja rantametsä ............................................ 12
16. Paasisalon pohjoisrannan noro .............................................................. 13
17. Paasisalon keskiosan suot ja noro ......................................................... 13
18. Kutuluoto .......................................................................................... 14
19. Hanhimäen suo ja noro ....................................................................... 14
20. Toivalan notko ................................................................................... 14
21. Limalahden lähteikkö ja norot ............................................................... 14
22. Limalahden korpi ................................................................................ 15
23. Savilahden metsä – poistettu kohde ...................................................... 15
24. Haapamäen itäosan metsä ................................................................... 16
25. Pyöreälahden metsä ........................................................................... 16
26. Tervapuro ......................................................................................... 17
27. Säyneenjoki ...................................................................................... 18
4.3

Uudet kohteet ................................................................................ 19

28. Joensuuntien pohjoispuolen metsä ........................................................ 19
29. Lentokentäntien metsiköt .................................................................... 19
30. Toivalan Virtasalmen rantametsä .......................................................... 19
31. Toivalan teollisuusalueen metsiköt ........................................................ 19
Siilinjärven kunta
Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luontoselvityksen päivitys
26/01/2021

copyright©afry

Sivu 3/25

32. Vuorelan metsiköt .............................................................................. 20
33. Paasisalon lehto ................................................................................. 21
34. Simpanrannan metsä .......................................................................... 21
35. Hanhimäen lounaisrinteen metsä .......................................................... 21
36. Hakamäen noro ................................................................................. 22
37. Haapamäen eteläosan metsä ............................................................... 22
38. Haapamäen lammet ........................................................................... 22
39. Mustikkamäen noro ............................................................................ 23
40. Matomäen metsä ............................................................................... 23
4.4

Muut kartoitetut alueet .................................................................... 23
4.4.1

Jännevirta ........................................................................ 23

4.4.2

Toivala ............................................................................. 24

5

Ekologiset yhteydet ................................................................................. 24

6

JOHTOPÄÄTÖKSET................................................................................... 24

7

LÄHTEET ................................................................................................ 25

Valokuvat: Soile Turkulainen 2020.
Raportin kuvien pohjakartat: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu
(https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta, peruskarttarasteri 04/2020). Lisenssi:
Nimeä CC 4.0.

Siilinjärven kunta
Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luontoselvityksen päivitys
26/01/2021

copyright©afry

Sivu 4/25

1

Johdanto

Tämä luontoselvitys on tehty Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutosta varten. Yleiskaavan muutos koskee koko voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan aluetta. Muutoksen tavoitteena
on mm. tarkistaa voimassa olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset sekä osoittaa uusia ja
täydennysrakennettavia alueita.
Voimassa olevaa kaavaa varten on tehty luotoselvitys vuonna 2012 (Pöyry Finland Oy 2012).
Tässä päivityksessä tehtiin täydentäviä maastokartoituksia lähinnä niillä alueille, joihin on tulossa muuttuvaa maankäyttöä. Lisäksi päivitettiin luontokohteiden tiedot, siltä osin kuin niistä
on tullut uusia selvitystietoja tai niissä on tapahtunut muutoksia.

2

Kaava-alueen sijainti

Yleiskaava-alue sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa Siilinjärven ja Kuopion välissä noin 10
kilometrin päässä molemmista keskustoista (kuva 1). Alue rajoittuu suurimmaksi osaksi vesistöihin. Etelässä on rajana Siilinjärven ja Kuopion raja. Pohjoisesta luoteeseen raja kulkee Säyneenjoelta Haapamäen tilan länsipuolelta Savilahteen. Vesialueet mukaan lukien alueen pintaala on noin 45 km2.

Kuva 1. Yleiskaava-alueen rajaus. Kuva: Siilinjärven kunta.

3

Menetelmät

3.1

Lähtötiedot

Selvitysalue sisältyi kokonaisuudessaan Etelä-Siilinjärven osayleiskaavan luontoselvitykseen
vuonna 2012 (Pöyry Finland Oy 2012). Sen jälkeen alueelle on tehty seuraavat
luontoselvitykset asemakaava- ja muita hankkeita varten:
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-

Haapamäen asemakaava luontoselvitys, AFRY Finland Oy 2019
Toivalan teollisuusalueiden ja Vuorelan Simpantien liito-oravaselvitys, Pöyry Finland Oy
2018a
Toivalan hyvinvointikylän liito-oravaselvitys, Pöyry Finland Oy 2018b
Vuorela–Toivalan liito-oravaselvitys, Pöyry Finland Oy 2017
Simpanrannan liito-oravapuut, kaavoituksen tekemä maastokäynti 2016
Finnpulpin Alapitkä–Sorsasalo 110 kV voimajohtohankkeen ympäristöselvitys, Ramboll
Finland Oy 2016
Kaava-alueiden liito-oravaselvitys (sis. alueet Vuorelasta ja Rissalasta), Pöyry Finland
Oy 2015

Varsinkin liito-oravien esiintymisestä on tullut uusia tietoja. Edellisen selvityksen jälkeen on
valmistunut myös selvitys Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaista lintualueista (Koponen
ym. 2018).
Luontoselvityspäivitystä varten tarkistettiin lisäksi Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun
tiedot luonnonsuojelualaista ja muista luontokohteista (SYKE 2020a), Suomen metsäkeskuksen (2020) tiedot metsälakikohteista sekä uhanalaisten lajien ja muiden huomionarvoisten
lajien havaintotiedot (SYKE 2020b, Suomen Lajitietokeskus 2020). Aikaisemman raportin
uhanalaisia lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä koskevat tiedot päivitettiin vastaamaan
uusimpia arviointeija (Hyvärinen ym. 2019, Kontula & Raunio 2018).

3.2

Maastokartoitukset

Luontoselvityksen päivitystä varten tehtiin maastokartoituksia 4.-6.5.2020 sekä 2.–3.7.2020.
Kartoitukset kohdistettiin alueille, joille on mahdollisesti tulossa muuttuvaa maankäyttöä (kuva
2). Kevään liito-oravaselvityksessä etsittiin papanoita liito-oravaselvitysohjeiden mukaisesti
(Nieminen & Ahola 2017). Heinäkuussa tarkistettiin muutamien kohteiden tietoja lähinnä kasvillisuuden osalta.

Kuva 2. Keväällä ja/tai kesällä 2020 tarkistetut alueet (punainen viivarasteri).
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4

Arvokkaat luontokohteet

4.1

Tietoja kohteista

Luvussa 4.2 on käyty läpi vuoden 2012 luontoselvityksen kohteet (kohteet 1–27) ja kuvattu
niiden nykytila ja arvo. Kohdenumerointi on sama kuin aikaisemmassa raportissa. Luvussa 4.3
on esitelty uudet kohteet (kohteet 28–40). Uusista kohteista osa on kokonaan uusia eli aikaisemman selvityksen jälkeen tietoon tulleita esimerkiksi asemakaavojen luontoselvityksissä.
Osa on aikaisemman selvityksen aikaan tiedossa olleita liito-oravakohteita, joita ei silloin esitetty raportissa kohdenumeroilla. Kohteiden rajaukset näkyvät alla kuvassa (kuva 3) sekä kuvissa tekstin ohessa (kuvat 4, 7, 10, 11, 12, 17 ja 18). Rajaukset on pidetty ennallaan, jos ei
niitä ole ollut tehtyjen selvitysten perusteella aihetta muuttaa. Luontokohteille ja liitooravaelinpiireille on esitetty omat rajaukset, mutta niiden numerot ovat samat, silloin kun kohteet ovat päällekkäisiä. Vesilaki- ja metsälakikohteiden ja uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä kohteiden alueella on arvioitu yleiskaavatasoisesti ja tietoja tulee tarvittaessa tarkentaa.

Kuva 3. Arvokkaat luontokohteet.

4.2

Aikaisemman selvityksen kohteet

1. Kasurila-Jälä-Jännevirta FINIBA-lintualue
Kuvaus: Linnustollisesti arvokkaita laajoja ruovikkoalueita ja rantametsiä Juurusvedellä, IsoJälällä ja Pieni-Siilillä (Leivo ym. 2002) (kuva 3).
Tilanne: Kohde on todennäköisesti ennallaan.
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Arvo: Valtakunnallisesti arvokas. FINIBA-lintualue.

2. Suininlahden puro
Kuvaus: Luonnontilainen rinnepuron/-noron alaosa ja rehevä puronvarsilehto (kuva 4). Puustoaa on järeitä kuusia ja haapoja, tuomea ja harmaaleppää. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm.
kotkansiipi, mesiangervo, tesma, lehtotähtimö, metsäkurjenpolvi, metsä- ja lehtokorte, hiirenporras, metsä- ja korpi-imarre, mustakonnanmarja, sudenmarja ja suokeltto.
Tilanne: Kevään 2018 ja kevään 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Alueen poikki menevän sähkölinjan reunoilta oli raivattu puustoa keväällä 2020 ja joitakin harmaaleppiä oli kaadettu rannasta. Alueelle sijoittuu liito-oravaelinpiiri, joka on ollut asuttu ainakin vuosina 2002, 2012 ja 2018. Elinpiiri oli asuttu myös keväällä 2020. Sieltä on hyvät metsäiset yhteydet itään ja Joensuuntien yli etelään. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on
tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012 ja 2018b).
Arvo: Seudullisesti-paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro
tai vesilain (3 luku 2 §) puro, jonka uoman muuttaminen on kielletty. Metsäkeskuksen rajaama
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto, kostea lehto, lehtokorpi ja havumetsävyöhykkeen latvapuro. Uhanalaisen
lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö.

3. Kalliolahden lähteikkö
Kuvaus: Mm. kaivojen takia luonnontilaltaan muuttunut rehevä lähteikköalue, jossa on tihkupintoja, rehevää korpea ja noro (kuva 4).
Tilanne: Kevään 2018 liito-oravaselvityksen perusteella kohde on ennallaan. Kohteesta ja sitä
koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland
Oy 2012 ja 2018b).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojellut vesiluontotyypit lähde ja noro.
Mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit lähteikkö, kostea lehto, lehtokorpi ja ruohokorpi.

4. ja 5. Kalliolahden puro/noro ja kallio
Kuvaus: Luonnontilainen noron alaosa ja rehevä puronvarsilehto ja rantaluhta (kohde 4 kuvassa 4). Pohjoispuolella on jyrkänne ja sen rehevä alusmetsä sekä kalliomännikköä (kohde 5
kuvassa 4). Puron varresta on kirjattu hajuheinähavainto, mutta myöhemmin tehtyjen tarkistusten mukaan lajinmääritys on todennäköisesti virheellinen ja oikea laji on korpisorsimo (SYKE 2020b).
Tilanne: Kevään 2018 liito-oravaselvityksen perusteella kohde on ennallaan. Alueelle sijoittuu
liito-oravaelinpiiri, joka oli asuttu vuonna 2018. Papanoita havaittiin jo kesällä 2012. Liitooraville on metsäiset liikkumisyhteydet länteen ja pohjoiseen. Kohteesta ja sitä koskevista
selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012 ja
2018b).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro tai vesilain (3
luku 2 §) puro, jonka uoman muuttaminen on kielletty. Mahdolliset metsälain (10 §) erityisen
tärkeät elinympäristöt pienveden lähiympäristö, luhta, rehevä lehtolaikku, jyrkänne ja alusmetsä ja vähäpuustoinen kallio. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto ja kostea lehto. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö. Pieni alue rannasta
puron pohjoispuolelta on suojeltu Pekan puiston luonnonsuojelualueena (YSA243724) vuonna
2019 (SYKE 2020a).
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6. Uitinniemen metsä
Kuvaus: Lahopuustoinen sekametsä, jossa kasvaa järeitä haapoja ja on pieniä korpipainanteita (kuva 4). Alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, ja sen eteläosassa havaittiin vähän
papanoita kesällä 2012. Eteläosaan sijoittuu noro, jonka uomaa on aikaisempien selvitysten
mukaan osittain kaivettu ja ympärillä on nuorta kuusikkoa ja rannassa järeitä tervaleppiä.
Tilanne: Tuoreissa ilmakuvissa näkyy, että kohteen keskiosaan on
nutta metsää on jäljellä eteläosassa mökkiteiden ympäristössä ja
rantarinteessä. Rajausta muutettiin, niin että keskiosa jätettiin siitä
liitettiin kohteeseen 7. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on
2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).

tehty avohakkuu. Varttupienialaisesti pohjoisosan
pois ja pohjoisosan ranta
tarkempia tietoja vuoden

Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Mahdollinen uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö. Kohteen jäljellä
olevat luontoarvot on suositeltavaa selvittää tarkemmin.

Kuva 4. Kaakkoisosan kohteet.
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7. Leppälahti ja Iso-Jälän saaret
Kuvaus: Järvilinnuston pesimäalue ja rehevä rantametsä (kuva 4).
Tilanne: Tilanne lienee ennallaan. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia
tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö luhta
ja rehevä lehtolaikku. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto ja kostea lehto.

8. Säyneenjärven puro/oja
Kuvaus: Luonnontilaltaan muuttunut puro on mahdollinen säyneen nousupuro tai mahdollisesti voidaan kunnostaa sellaiseksi (kuva 7).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun ja eteläosaan keväällä tehdyn maastokäynnin perusteella kohde
on ennallaan. Kohteesta on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Puro ei ole luonnontilainen, mutta siinä voi olla luonnontilaistuneitta osia tai se voi ajan mittaan kehittyä sellaiseksi, jolloin sitä voidaan pitää vesilain (3 luku 2
§) purona, jonka uoman muuttaminen on kielletty, sekä metsälain (10 §) erityisen tärkeänä
elinympäristönä pienveden lähiympäristö.

9. Vehkasuo
Kuvaus: Luonnontilaan palautunut luhtainen suo, jossa on kuivempia harvapuustoisia kohtia
sekä vetisiä pintoja ja lampareita, joissa kasvaa mm. vehkaa, suursaroja ja järvikortetta (kuva
7). Eteläosassa erottuu noro, jonka varrella on pienialaisesti mm. hiirenporrasta ja punaherukkaa.
Tilanne: Kevään 2020 maastokäynnin ja ilmakuvatarkastelun perusteella kohde on pääosaltaan ennallaan (kuva 5). Eteläpäässä on tehty hakkuu, joen se rajattiin ulkopuolelle. Pohjoisosassa kasvaa suon reunoilla järeitä haapoja, mutta liito-oravista ei havaittu merkkejä (kuva
6). Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa
(Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdolliset
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt luhta ja pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset
luontotyypit ruohokorpi (mahdollisesti muitakin suoluontotyyppejä)/boreaalinen piensuo.

Kuvat 5 ja 6. Vehkasuo ja reunahaapoja.
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Kuva 7. Kaakkoisosan kohteet.

10. Keltunkallion metsä
Kuvaus: Lahopuustoinen rehevä kuusimetsä (kuva 10).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohde on ennallaan. Kohteesta on tarkempia tietoja
vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö rehevä
lehtolaikku. Uhanalainen luontotyyppi tuore lehto.

11. Keltunkallion noro
Kuvaus: Melko luonnontilainen tai luonnontilaan palautunut noro, jonka varrella kasvaa mm.
kotkansiipeä ja mesiangervoa (kuva 10).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen alue on ennallaan. Kohteesta on tarkempia
tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalainen luontotyyppi kostea lehto.
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12. Uuhimäen koillisrinteen suo ja noro
Kuvaus: Melko luonnontilainen suojuotti, osittain rämettä ja osittain korpea (kuva 10). Alaosassa noro.
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen keskiosassa on tehty hakkuita. Rajausta
muutettiin, niin että keskiosa jätettiin siitä pois. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on
tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdolliset
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt vähäpuustoinen suo, ruohokorpi ja pienveden
lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit ruohokorpi ja kostea lehto.

13. Uuhimäen alarinteen metsä
Kuvaus: Pohjoisrinteen alaosassa on noin 10 hehtaarin alue lahopuustoista vanhaa kuusimetsää, jonka itäosassa on ainakin kaksi erillistä rehevää noro- ja korpijuottia (kuva 10).
Tilanne: Heinäkuun 2020 maastokäynnin perusteella kohde on ennallaan. Järeitä kuusi- ja
haapamaapuita ja pystyyn kuolleita kuusia on tullut lisää (kuva 8). Norojen kohdalla on laajoja
kotkansiipi- ja isoalvejuurikasvustoja ja alaosassa luhtaisia korpipainanteita (kuva 9, kansikuva). Muita lajeja ovat mm. hiirenporras, mustakonnanmarja, lehtotähtimö, lehtomatara, velholehti, lehto- ja metsäkorte, suokeltto, mesiangervo, tesma ja vehka. Alueelta on kirjattu hajuheinähavainto, mutta todennäköisesti, mutta myöhemmin tehtyjen tarkistusten mukaan lajinmääritys on todennäköisesti virheellinen (SYKE 2020b). Itäreunalla kotkansiipikasvustot jatkuvat nuoren metsän puolelle. Alaosan puustossa on muutamia järeitä haapoja, kookkaita tervaleppiä ja harmaaleppää. Alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, ja siellä on ollut asuttu
elinpiiri ainakin vuonna 2002. Liito-oravatilanne ei tarkistettu keväällä 2020, eikä heinäkuun
käynnillä havaittu papanoita. Alue voisi hyvin soveltua liito-oravan elinympäristöksi, ja tarvittaessa esiintyminen tulee tarkistaa. Siletä on hyvät metsäiset yhteydet itään, etelään ja länteen ja hieman huonompi pohjoiseen. Kohteen rajausta laajennettiin, niin että se kattaa lahopuustoisen varttuneen metsän alueen ja norot sekä laajat saniaiskasvustot itäosassa. Alueella
risteilee polkuja. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012
raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdolliset
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö, rehevä lehtolaikku ja
lehtokorpi ja metsäkortekorpi. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto, kostea lehto, lehtokorpi,
ruohokorpi, metsäkortekorpi. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö. Metsä voisi täyttää METSO-kriteerit (Syrjänen ym. 2016).

Kuvat 8 ja 9. Uuhimäen alarinteen lahopuu ja kotkansiipikasvusto.
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14. Uuhimäen ylärinteen metsä
Kuvaus: Mäenlaen lahopuustoinen kuusisekametsä, jossa erottuu kaksi erillistä ohutturpeista
korpipainannetta (kuva 10).
Tilanne: Kesän 2020 maastokäynnin perusteella Keltuntien pohjoispuolinen osa on ennallaan.
Painanteissa kasvaa metsäkortetta, viita- ja korpikastikkaa ja kosteimmissa kohdissa hiirenporrasta, isoalvejuurta ja rentukkaa. Noroja ei erottunut, mutta rinteen alaosan norot saanevat alkunsa täältä. Itäisimmän painanteen alueelta on kaatunut muutamia kuusia ja koivuja.
Alueelta ei ole tiedossa liito-oravahavaintoja, mutta myös se soveltuu lajille elinympäristöksi.
Itäosassa on liito-oravalle sopiva pönttö. Tien eteläpuolelle lammen rantaan on tehty harvennushakkuu, joten se jätettiin pois rajauksesta. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on
tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Mahdolliset metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt ruohokorpi ja metsäkortekorpi. Uhanalaiset luontotyypit ruohokorpi ja metsäkortekorpi.

Kuva 10. Eteläosan kohteet.

15. Paasisalon Pitkälahden lähde ja rantametsä
Kuvaus: Lähde ja noro sekä entistä peltoa ja rehevää rantametsää (kuva 11).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen alue on ennallaan. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
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Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojellut vesiluontotyypit lähde ja noro.
Mahdolliset metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt pienveden lähiympäristö ja rehevä lehtolaikku. Uhanalaiset luontotyypit lähteikkö ja tuore lehto.

16. Paasisalon pohjoisrannan noro
Kuvaus: Hakkuissa säästetyn kallionalusnotkelman noro, jonka varrella kasvaa mm. hiirenporrasta (kuva 11).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen alue on ennallaan. Kohteesta on tarkempia
tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalainen luontotyyppi kostea lehto.

Kuva 11. Länsiosan kohteet.

17. Paasisalon keskiosan suot ja noro
Kuvaus: Kaakkoisosassa on kalliomäkien välissä kaksi pientä kitupuustoista ja saravaltaista
suopainannetta (kuva 11). Luoteisosan on noro, joka ei erotu rinteessä, mutta on alaosassa
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melko luonnontilainen. Ympärillä on louhikkoa ja rehevää lehtoa lajeina mm. hiirenporras ja
mustakonnanmarja.
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen alue on ennallaan. Noron luonnontila on
saattanut parantua. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden
2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö vähäpuustoinen suo, pienveden lähiympäristö
ja rehevä lehtolaikku. Uhanalaiset luontotyypit sarakorpi/boreaalinen piensuo ja kostea lehto.

18. Kutuluoto
Kuvaus: Pieni puustoltaan luonnontilainen saari Paasisalon pohjoispuolella (kuva 11).
Tilanne: Kutuluoto on suojeltu luonnonsuojelualueena (YSA207819) vuonna 2013 (SYKE
2020). Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa
(Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas.

19. Hanhimäen suo ja noro
Kuvaus: Mäkien välinen noin hehtaarin kokoinen suo ja siitä pohjoiseen päin virtaava noin
500 metrin mittainen luonnontilaistunut ojauoma (kuva 11). Rinteessä uoman länsipuolella on
lähde ja siitä lähtevä noro. Ympäröivä metsä on varttunutta ja varsinkin eteläosassa hyvin
järeäpuustoista kuusikkoa.
Tilanne: Kevään ja kesän 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Alue soveltuu
liito-oravan elinympäristöksi, mutta asutut elinpiirit ovat tiedossa vain sen etelä- ja lounaispuolilta. Ojauoman ja noron varressa kasvaa mm. hiirenporrasta ja vähän korpisorsimoa ja
lähteessä purolitukkaa. Metsäalueella risteilee polkuja. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojellut vesiluontotyypit noro ja lähde.
Mahdolliset metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt vähäpuustoinen suo ja pienveden
lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit lähteikkö, sarakorpi (mahdollisesti muitakin suoluontotyyppejä)/boreaalinen piensuo.

20. Toivalan notko
Kuvaus: Peltoalueen läpi notkossa virtaava oja tulvii keväisin (kuva 12). Laaja tulvalammikko
ja rinnepellot keräävät runsain määrin muuttolintuja.
Tilanne: Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaat lintualueet -selvityksen mukaan alue on
edelleen huomionarvoinen lintujen muuton aikainen levähdysalue, vaikka sen arvo on viime
vuosina heikentynyt ojan ruoppaamisen takia (Koponen ym. 2018).
Arvo: Maakunnallisesti arvokas.

21. Limalahden lähteikkö ja norot
Kuvaus: Laaja ja luonnontilainen lähteikköalue (kuva 12). Useita noroja ja tihkupintoja ja iso
lähdeallas sekä rehevää korpea. Lajistossa mm. kotkansiipi, hiirenporras, iso- ja metsäalvejuuri, suokeltto, lehtomatara, mustakonnanmarja, mesiangervo ja velholehti.
Tilanne: Lähteikkö on suojeltu Maa-Äidin sylin luonnonsuojelualueena (YSA242314) vuonna
2018 (SYKE 2020). Rajausta tarkennettiin, niin että kattaa luonnonsuojelualueen reunaSiilinjärven kunta
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alueineen. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Seudullisesti-paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi lähde
ja noro. Uhanalainen luontotyyppi lähteikkö.

22. Limalahden korpi
Kuvaus: Ojittamaton korpi, josta osa on metsäkortekorpea (kuva 12).
Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella kohteen alue on ennallaan. Rajausta tarkennettiin,
iin että se sisältää Metsäkeskuksen rajaaman alueen. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä
on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Metsäkeskuksen rajaama metsälain (10 §) erityisen tärkeä
elinympäristö rehevä korpi. Uhanalainen luontotyyppi metsäkortekorpi.

Kuva 12. Luoteisosan kohteet.

23. Savilahden metsä – poistettu kohde
Kuvaus: Alueella oli vuonna 2012 noin 20 hehtaarin alue varttunutta lahopuustoista kuusivaltaista metsää, korpipainanteita ja noro.
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Tilanne: Ilmakuvatarkastelun perusteella alueella on tehty hakkuita. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Kohteen arvo on heikentynyt hakkuiden takia. Kohde poistettiin.

24. Haapamäen itäosan metsä
Kuvaus: Rehevä ja pääosin järeäpuustoinen kuusimetsä, jonka kevyen liikenteen väylät jakavat kolmeen osaan (kuva 12).
Tilanne: Kevään 2018 ja vuoden 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Rehevin kohta on pohjoisreunalla, jossa kasvaa mm. kotkansiipeä, hiirenporrasta, isoalvejuurta,
lehtokortetta, mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, suokelttoa, mesiangervoa ja lehtomataraa
(kuvat 13 ja 14). Lahopuina on kaatuneita kuusia. Keskiosassa on nuorempaa puustoa ja melko luonnontilainen lyhyt noro-osuus. Eteläosassa on tien ja asutuksen välissä lehtomaisen
kankaan kuusimetsäkaistale. Alueelle sijoittuu liito-oravaelinpiiri, joka on ollut asuttu ainakin
vuosina 2002 ja 2019. Keväällä 2020 papanoita löytyi noin 20 puun alta. Pääosa niistä oli pohjoisosassa, mutta myös eteläosan järeiden kuusten alla oli papanoita. Yhdessä kuusessa havaittiin risupesä ja sen alla papanoita oli runsaasti (yli 100 kpl). Todennäköisesti liito-oravat
liikkuvat Viitonen-tien yli itään ja metsäkoulun itä- tai länsipuolelta pohjoiseen. Etelään päin on
Viitosen varressa varttunutta kuusikkoa, jonka alueelta ei löytynyt papanoita keväällä 2020,
mutta joka voi toimia kulkuyhteytenä. Länsipuolella on laaja metsäalue, mutta Haapamäen
eteläosaa lukuun ottamatta metsät ovat nuorehkoja eikä liito-oravista ole havaintoja. Kohteesta ja sitä koskevista luontoselvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2019 raporteissa
(Pöyry Finland Oy 2012 ja 2019).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Metsäkeskuksen rajaama metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö rehevä lehtolaikku. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto ja kostea lehto. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajin liito-oravan elinympäristö.

Kuva 13 ja 14. Haapamäen itäosan metsää keväällä ja kesällä.

25. Pyöreälahden metsä
Kuvaus: Rehevä lehtomainen kuusikko ja sekametsä (kuva 17). Puustossa järeitä kuusia ja
haapoja. Itäosa kautta kulkee kevyen liikenteen väylä.
Tilanne: Kevään ja kesän 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Keskiosan
kautta virtaa puro, joka saa alkunsa Viitosen varresta putkesta purkautuvista vesistä (kuva
15). Virtaus oli kesälläkin vuolas. Puro-osuus on kivikkoinen, ja sen varrella kasvaa mm. hiirenporrasta, mesiangervoa, suokelttoa, metsäkortetta ja vähän kotkansiipeä. Ympärillä on
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tuoretta lehtoa lajeina mm. tesma, lillukka, mustakonnamarja, karhunputki, kielo, lehtokorte
ja lehto-orvokki (kuva 16). Itäosan lehtikuusikkoon on tullut rakentamista, joten se poistettiin
rajauksesta. Alueelle sijoittuu liito-oravaelinpiiri, joka on ollut asuttu ainakin vuosina 2004,
2009 (Laji.fi 2020) ja 2012. Keväällä 2020 noin kymmenen järeän kuusen alta länsiosasta
löytyi runsaasti papanoita. Aluetta ei kartoitettu kauemmaksi, mutta todennäköisesti elinpiiri
kattaa koko metsikön. Haapoja on sekä itä- että pohjoisreunoilla. Todennäköisesti liito-oravat
liikkuvat Viitonen-tien yli länteen ja mahdollisesti rantapuuston kautta koilliseen. Etelään päin
on Viitosen varressa järeäpuustoisen kuusikon kaistale, jonka alueelta ei löytynyt papanoita
keväällä 2020, mutta joka voi toimia kulkuyhteytenä. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä
on tarkempia tietoja vuoden 2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro tai vesilain (3
luku 2 §) puro, jonka uoman muuttaminen on kielletty. Mahdollinen metsälain (10 §) erityisen
tärkeä elinympäristö rehevä lehtolaikku ja pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit
tuore lehto ja kostea lehto. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan
elinympäristö.

Kuvat 15 ja 16. Pyöreälahden purouoma ja rehevää metsää.

26. Tervapuro
Kuvaus: Rehevä puronvarsi ja kuusivaltaisia järeäpuustoisia reunametsiköitä (kuva 17). Keskiosassa on vanha pihapiiri ja entistä peltoa, johon on levinnyt haitallista vieraslajia jättipalsamia (Vieraslajit.fi 2020).
Tilanne: Vuosien 2019 ja 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Alueelle sijoittuu liito-oravaelinpiiri, joka on ollut asuttu ainakin vuosina 2009 ja 2019. Se oli asuttu
myös keväällä 2020. Keväällä 2020 papanoita löytyi noin kahdenkymmenen puun juurelta
puron varresta ja sen ja metsäkoulun väliseltä metsäalueelta. Puron alaosan ja Tervapurontien
välissä kasvaa ryhmä järeitä haapoja, joista ainakin kaksi on kolopuita. Puiden alla oli papanoita, joten ne ovat todennäköisiä pesäpuita. Niiden lisäksi alueelta löytyi vain yksi mahdollisesti
pesäpuuksi sopiva kolopökkelö. Järeimmät kuuset ovat uoman eteläpuolella ja lähempänä
metsäkoulua puusto on nuorempaa sekapuustoa. Varsinkin järeissä kuusissa saattaa olla risupesiä, joita ei pystytty näkemään. Metsäkoulun reunapuita päästiin tarkastelemaan tarkemmin, eikä niissä havaittu pesiä. Todennäköisesti liito-oravat liikkuvat metsäkoulun itä- tai länsipuolelta etelään ja Viitonen-tien yli kaakkoon. Länsipuolella on laaja metsäalue ja hieman
kaava-alueen ulkopuolella Tervapurontien varressa varttunut kuusikko, josta löytyi vähän papanoita keväällä 2020. Pohjoispuolella on hakkuualue. Kohteesta ja sitä koskevista luontoselvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2019 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012 ja
2019).
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Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro tai vesilain (3
luku 2 §) puro, jonka uoman muuttaminen on kielletty. Metsäkeskuksen rajaama metsälain
(10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit tuore
lehto, kostea lehto ja havumetsävyöhykkeen latvapuro. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö.

Kuva 17. Pohjoisosan kohteet.

27. Säyneenjoki
Kuvaus: Perattu puro, jonka varrella kasvaa paikoin mm. kotkansiipeä (kuva 17). Pohjoisesta
laskee noro. Mahdollinen säyneen kutupaikka.
Tilanne: Vuosien 2019 ja 2020 maastokäyntien perusteella kohde on ennallaan. Kohteesta ja
sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2019 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012 ja 2019). Voisi soveltua liito-oravalle, mutta merkkejä lajista ei ole havaittu.
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (3 luku 2 §) puro, jonka uoman muuttaminen on kielletty.
Mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto, kostea lehto ja havumetsävyöhykkeen puro.
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4.3

Uudet kohteet

28. Joensuuntien pohjoispuolen metsä
Kuvaus: Joensuuntien pohjoispuolella sijaitsevissa varttuneissa kuusikoissa on tehty liitooravahavaintoja ainakin vuosina 2005, 2006, 2010 ja 2012 (kuva 4). Osa metsiköistä on sen
jälkeen hakattu. Vuonna 2018 jäljellä on noin neljän hehtaarin alue järeäpuustoista kuusikkoa,
jonka arvioitiin edelleen soveltuvan liito-oraville. Papanoita ei havaittu. Noin puolet alueesta on
sen jälkeen hakattu maisematyöluvalla. Jäljelle jäänyt alue sijoittuu liito-oravaelinpiirien väliin,
ja todennäköisesti liito-oravat ainakin liikkuvat sen kautta. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012 ja
2018b).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Mahdollinen uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajin liito-oravan elinympäristö.

29. Lentokentäntien metsiköt
Kuvaus: Lentokentäntien itäpuolelta löytyi vuonna 2007 kolme lähekkäistä liito-oravien käyttämää aluetta, joissa oli runsaasti papanapuita (kuva 4). Aluetta ei ole tiettävästi sen jälkeen
kartoitettu. Alueelta on metsäiset yhteydet lounaaseen ja etelään. Kohteesta ja sitä koskevista
selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö.

30. Toivalan Virtasalmen rantametsä
Kuvaus: Virtasalmeen rajoittuvassa rinnemetsässä heti valtatien 5 itäpuolella on ollut asuttu
liito-oravaelinpiiri ainakin vuosina 2007 ja 2018, todennäköisesti myös vuonna 2016 (kuva
18). Keväällä 2018 tehdyssä selvityksessä elinpiirin ydinalue sijoittui rantaan, mutta papanoita
löytyi myös ylempää rinteestä muutamien puiden alta. Pihapiirissä lähellä vesirajaa on kolohaapa, jonka alla papanoita oli hyvin runsaasti. Metsäaluetta itään päin ei ole tiettävästi kartoitettu, mutta todennäköisesti liikkumisyhteydet ovat sinne suuntaan. Länsipuolella liikenneväylät muodostavat leveän avoimen alueen, jonka ylittäminen voi olla mahdotonta, vaikka
viherkaistaleilla kasvaa pikkupuita ja moottoritien keskikaistalla on puiset valopylväät. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2018 raporteissa
(Pöyry Finland Oy 2012 ja 2018a).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö.

31. Toivalan teollisuusalueen metsiköt
Kuvaus: Toivalan teollisuusalueella on pieniä metsiköitä, joista on tehty liito-oravahavaintoja
ainakin vuosina 2016, 2017 ja 2018 (kuva 18). Itäosasta Joensuuntiehen rajoittuvassa metsäkaistaleessa oli papanoita noin parinkymmenen puun alla keväällä 2016. Epävarmoja pesäpuita oli muutama. Länsiosan pienistä metsiköistä löytyi papanoita noin parinkymmenen puun
alta keväällä 2017. Minkään puun alla papanoita ei ollut erityisen runsaasti, eikä pesäpuita
havaittu. Keväällä 2018 papanoita ei havaittu kummallakaan alueella. Liito-oravien arvioitiin
ehkä liikkuvan tällä kohdalla itä-länsisuuntaisesti, vaikka yhteydet liikenneväylien yli ja Toivalan teollisuusalueen läpi eivät ole hyvät. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012, 2017 ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2017 ja 2018a).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö tai liikkumisyhteys.
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32. Vuorelan metsiköt
Kuvaus: Vuorelassa on rakennettujen alueiden välissä ja rannassa pieniä metsiköitä, joista on
tiedossa liito-oravahavaintoja ainakin vuosilta 2004, 2015, 2017 ja 2018 (kuva 18). Eteläosan
rantametsässä valtatien länsipuolella oli asuttu elinpiiri vuosina 2004 ja 2015, mutta vuosina
2012, 2017 ja 2018 papanoita ei havaittu. Pohjoisosassa Vuorelantien itäpuolella koirapuiston
ympäristössä oli useiden puiden alla papanoita vuosina 2015 ja 2017. Kevään 2017 kartoituksessa löytyi papanapuita myös etelämpää valtatien varresta sekä Vuorenlantien länsipuolelta
Kauriinpolun kohdalla olevasta metsiköstä. Koirapuiston kohdalta Vuorelantien länsipuolelta
löytyi papanoita jo keväällä 2017. Tarkemmin tämä Simpantien pohjoispuolinen metsäkaistale
kartoitettiin keväällä 2018, ja silloin papanoita löytyi lähes koko metsäkaistaleen alueelta. Kevään 2017 kartoituksessa käytiin myös Sammakkolahden rantametsässä, jossa oli papanoita
muutamien järeiden kuusten ja haapojen alla. Lähes kaikki mahdolliset pesäpaikat metsiköissä
ovat risupesiä ja pönttöjä, kolohaapoja on havaittu koirapuiston eteläpuolella ja Sammakkolahden rannassa. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2017
ja 2018 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012, 2017 ja 2018a).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö tai liikkumisyhteys.

Kuva 18. Lounaisosan kohteet.
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33. Paasisalon lehto
Kuvaus: Pienialainen varttuneen sekametsän alue pihatien ja pihan ja kalliomäen välissä (kuva 11). Tuoreen lehdon lajistoa kuten metsäkurjenpolvi, sudenmarja, mustakonnanmarja,
karhunputki, lillukka, kielo ja nuokkuhelmikkä. Keskellä kosteampi hiirenporrasmesiangervojuotti, jossa ei kesällä erottunut noroa.
Arvo: Paikallisesti arvokas. Metsäkeskuksen rajaama metsälain (10 §) erityisen tärkeä
elinympäristö rehevä lehtolaikku. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto ja kostea lehto.

34. Simpanrannan metsä
Kuvaus: Rantametsän alueella on ollut asuttu liito-oravaesiintymä vuonna 2009 (kuva 11).
Silloin ydinalue oli rannassa, mutta myös ylempänä rinteessä oli muutamien puiden alla. Rantametsästä saunan ympäristöstä löytyi papanoita useiden puiden alta myös vuonna 2016. Sen
jälkeen rantaan on rakennettu VuoKu-talo ja sen piha-alue. Alue kartoitettiin keväällä 2020, ja
papanoita löytyi varsinkin Simpantien ja rannan välisestä pienestä ojanvarsimetsiköstä (kuva
19), mutta myös muutamien puiden alta Simpantien pohjoispuolelta aina kevyen liikenteen
väylälle asti. Risupesäkuusia havaittiin kaksi: toinen VuoKu-talon itäpuolella ja toinen heti
Simpantien pohjoispuolella kevyen liikenteen väylän reunakuusessa. Rinteen tervalepässä havaittiin kolo. Rinteen yläosassa on järeäpuustoista kuusimetsää, joka voisi hyvin soveltua liitooraville, mutta papanoita ei havaittu keväällä 2020 ja keväällä 2009 niitä oli niukasti. Alueelta
on hyvät metsäiset yhteydet luoteeseen ja metsäkaistaleiden kautta kaakkoon Vuorelan suuntaan. Rajausta tarkistettiin vähän. VuoKu-talon pihapiiri rajattiin mukaan, koska liito-oravat
saattavat liikkua pihanreunapuiden kautta. Rinteen lähde on muutettu kaivoksi, mutta alapuolelle saattaa tihkua pohjavettä, koska alueella kasvaa tervaleppiä ja hiirenporrasta. Kohteesta
ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2016 raporteissa (Pöyry
Finland Oy 2012, Siilinjärven kunta 2016).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö.

Kuvat 19 ja 20. Simpanrannan ja Hanhimäen lounaisrinteen liito-oravapuita.

35. Hanhimäen lounaisrinteen metsä
Kuvaus: Rantametsän alueella on ollut asuttu liito-oravaesiintymä vuonna 2009 (kuva 11).
Keväällä 2020 tarkistettiin, onko elinpiiri asuttu, ja papanoita löytyi useiden puiden alta runsaasti. Alueella on järeäpuustoista rinnekuusikkoa ja haapoja varsinkin rannan lähellä ja yläosan kalliokumpareiden reunoissa (kuva 20). Kolohaapoja on ainakin kolme. Alueelta on hyvät
metsäiset yhteydet pohjoiseen ja itään. Rajausta tarkennettiin kevään 2020 käynnin ja ilma-
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kuvatarkastelun perusteella. Kohdetta koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden
2012 raportissa (Pöyry Finland Oy 2012).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö.

36. Hakamäen noro
Kuvaus: Noin 100 metrin mittainen rinnenoro valtatien 5 reunarinteessä (kuva 12). Noron
kohdalla on säästetty hakkuissa kapea vyöhyke kuusia, koivuja, harmaaleppiä ja tuomia. Kenttäkerroksessa mm. isoalvejuurta, velholehteä, hiirenporrasta, mesiangervoa ja raatetta. Yläosassa saattaa olla lähde.
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Metsäkeskuksen rajaama metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö.

37. Haapamäen eteläosan metsä
Kuvaus: Rinteen alaosassa on noin 20 hehtaarin alue varttunutta kuusivaltaista sekametsää,
jossa kasvaa kuusten lisäksi koivuja ja yksittäisiä haapoja (kuva 12). Alueelle sijoittuu kolme
erillistä rehevää noroympäristöä ja pieni korpipainanne. Varsinkin alueen koillisosassa on kaatuneita kuusia ja muuta lahopuustoa. Alueelta on tehty liito-oravahavaintoja ainakin vuosina
2012, 2019 ja 2020. Vuonna 2012 koillisosaan sijoittui lisääntymis- ja levähdyspaikka pienen
hakkuun alueelle/reunoille (SYKE 2020b). Keväällä 2019 papanoita löytyi kymmenen lähekkäisen puun juurelta eteläosasta ja keväällä 2020 viiden kuusen alta pohjoisosasta. Koska papanoita havaittiin kummallakin kerralla vain niukasti, alueen arvioitiin toimineen molempina vuosina liikkumisyhteytenä ja levähdyspaikkana. Kolohaapoja ei ole havaittu, vaan mahdolliset
pesäpaikat ovat risupesiä ja kolopökkelöitä. Alueelta on hyvät metsäiset liikkumisyhteydet
pohjoiseen. Mahdollisesti liito-oravat liikkuvat tällä kohdalla myös valtatien 5 yli itälänsisuuntaisesti, vaikka voimajohtoaukea metsän länsipuolella on leveä ylitettäväksi. Ympäri
metsäaluetta risteilee polkuja. Arvokkaana luontokohteena rajattiin itäisimpien norojen alue ja
metsä sekä liito-oravaelinpiireinä kaksi erillistä aluetta, joihin pääosa alueelta tehdyistä papanahavainnoista sijoittui. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuoden
2012 raportissa sekä vuonna 2019 asemakaavoitusta varten laaditussa ja vuonna 2021 päivitetyssä raportissa (Pöyry Finland Oy 2012, AFRY Finland Oy 2021).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö. Uhanalaisen lajin ja
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liito-oravan elinympäristö. Liito-oravien esiintyminen alueella on suositeltavaa tarkistaa, jos sinne suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä tai hakkuita.

38. Haapamäen lammet
Kuvaus: Haapamäen entisen metsätilan alueella on kolme pientä lampea, joista kaksi eteläisintä ovat tekolampia ja eteläisin on lähes umpeenkasvanut (kuva 12). Pohjoisin lampi näkyy vuoden 1971 peruskartassa, mutta sekin saattaa olla kaivettu. Se oli rupikonnien kutupaikka keväällä 2020. Lampien pohjoispuolella on pienialainen lahopuustoinen sekametsä,
jonka kenttäkerroksessa on tuoreen ja kostean lehdon lajistoa. Metsikön kautta kulkee lampien
laskuoja, joka on luonnontilaistumassa. Metsikön ja lammen rantametsän alueella on ollut liitooravaelinpiiri vuonna 2002, mutta sen jälkeen alueella lajista ei ole tehty havaintoja, ja alue on
muuttunut ympäristön hakkuiden takia. Keväällä 2019 ja 2020 alueella ei havaittu papanoita.
Lammet ja metsikkö rajattiin luontokohteena. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on
tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2019 raporteissa (Pöyry Finland Oy 2012, AFRY Finland Oy
2019).
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Arvo: Paikallisesti arvokas. Lammet eivät ole luonnontilaisia, mutta ajan mittaan kehittyä sellaisiksi, jolloin niitä voidaan pitää vesilain (2 luku 11 §) suojeltuna vesiluontotyyppinä enintään
yhden hehtaarin kokoinen lampi sekä metsälain (10 §) erityisen tärkeänä elinympäristönä
pienveden lähiympäristö. Lammet ovat mahdollisia luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentojen ja viitasammakon elinympäristöjä. Lajeja ei ole kartoitettu. Uhanalaiset luontotyypit tuore lehto ja kostea lehto.

39. Mustikkamäen noro
Kuvaus: Noin 100 metrin mittainen rinnenoro (kuva 17). Kohteesta on tarkempia tietoja vuoden 2019 raportissa (AFRY Finland Oy 2019).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Vesilain (2 luku 11 §) suojeltu vesiluontotyyppi noro. Mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeä elinympäristö pienveden lähiympäristö.

40. Matomäen metsä
Kuvaus: Alueella oli asuttu liito-oravaelinpiiri vuonna 2010 (kuva 17). Sen sijaan vuonna 2013
alueella ei havaittu papanoita (Biologitoimisto Vihervaara Oy 2013). Alue tarkistettiin keväällä
2020, ja papanoita löytyi pohjoisosasta noin 20 puun alta. Muutamien haapojen ja kuusten alla
niitä oli runsaasti (yli 100 kpl), mutta varmoja kolo- tai risupesäpuita ei havaittu. Alue on varttunutta kuusimetsää, jossa on yksi isompi ryhmä haapoja sekä yksittäisiä haapoja (kuvat 21 ja
22). Vuonna 2010 papanoita löytyi myös mäen eteläreunan varttuneesta kuusikosta ja pohjoisosasta Viitonen-tien varresta, mutta keväällä 2020 siellä ei havaittu papanoita. Rajausta
muutettiin kevään 2020 kartoituksen perusteella. Alueelta on länteen päin Viitonen-tien yli
yhteys laajemmille metsäalueille sekä mahdollisesti rantapuustoa pitkin yhteys etelään. Kohteesta ja sitä koskevista selvityksistä on tarkempia tietoja vuosien 2012 ja 2013 raporteissa
(Pöyry Finland Oy 2012, Biologitoimisto Vihervaara Oy 2013).
Arvo: Paikallisesti arvokas. Uhanalaisen lajin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin liitooravan elinympäristö.

Kuvat 21 ja 22. Matomäen liito-oravametsää ja papanoita neulaskarikkeen seassa.

4.4

Muut kartoitetut alueet

4.4.1

Jännevirta

Nykyisen Jännevirran sillan eteläpuolella sijaitsi ennen päiväkoti, jonka pihamännystä on liitooravahavainto vuodelta 2001. Vuonna 2013 liito-oravan papanoita löytyi kahden kuusen tyveltä päiväkodin eteläpuolelta (Biologitoimisto Vihervaara Oy 2013). Elinympäristöksi hyvin sovel-
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tuvaa aluetta oli vain vähän, ja liito-oravaelinpiirin ydinalueen arvioitiin sijaitsevan jossakin
länsipuolella.
Joensuuntien eteläpuolella sijaitseva noin kahden kilometrin mittainen kaistale Säyneenlammintien ja Jännevirran välillä tarkistettiin keväällä 2020 noin 400-600 metrin etäisyydeltä valtatiestä. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravista. Alueen metsät ovat pääosin nuoria ja
kalliomäkien kohdalla mäntyvaltaisia. Liito-oravalle mahdollisesti sopivia elinympäristöjä ovat
länsiosassa Säyneenlammintien varressa sijaitseva varttunut kuusikko, jossa on kaksi järeää
haapaa. Lisäksi Säyneenlammin pohjoisrannalla kasvaa muutamia järeitä kuusia ja itäpuolelta
rinteen yläosasta löytyy nuoria haapoja. Myös Vehkasuon pohjoisreunoilla on muutamia järeitä
haapoja. Vuoden 2013 selvityksessä mainitut papanakuuset ovat vielä olemassa, mutta niiden
alla ei ollut papanoita, eikä puuryhmän ympärillä ole liito-oravalle sopivaa metsää.

4.4.2

Toivala

Keväällä 2020 tarkistettiin myös Suininlahdentien ja Joensuuntien väliin jäävä alue lännessä
Toivalan koululle asti. Liito-oravalle sopivaa metsää on vain pienialaisesti puron yläosassa ja
Metsäpurontien länsipuolella

5

Ekologiset yhteydet

Ekologisia yhteyksiä on tarkasteltu liito-oravien liikkumisyhteyksien kannalta, mutta ne voivat
toimia liikkumisyhteyksinä muillekin lajeille. Mahdolliset yhteydet elinpiirien välillä on esitetty
nuolilla luvun 4 kuvissa. Tarkempaa tarkastelua on tehty liito-oravaselvityksissä.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaava-alueella on sekä rakennettuja osia että metsäalueita. Edellisen selvityksen jälkeen on
tullut tietoon uusia liito-oravaelinpiirejä. Liito-orava on uhanalainen laji ja kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty. Elinpiirejä ympäröivillä metsäalueilla tulee
pyrkiä säilyttämään liito-oraville puustoiset liikkumisyhteydet. Rakennetut alueet, liikenneväylät, pellot ja hakkuut muodostavat paikoin liikkumisesteitä. Muista luontodirektiivilajeista
viitasammakon, sudenkorentojen ja lepakoiden esiintyminen kaava-alueella on mahdollista.
Kaava-alueen muiden luontokohteiden rajauksiin tehtiin muutamia päivityksiä, muutamia kohteita lisättiin ja yksi poistettiin. 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 luku11 §) suojeltuja vesiluontotyyppejä, joiden
luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 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.
Vuoden 2011 jälkeen alueelta on kirjattu havaintoja seuraavista uhanalaisista lintulajeista:
naurulokki, pensastasku, varpunen, pajusirkku, selkälokki, koskikara, töyhtötiainen, harmaalokki, haarapääsky, varpuspöllö, pähkinänakkeli, haapana, tervapääsky, jouhisorsa ja tukkasotka (Suomen Lajitietokeskus 2020). Alueelta ei ole tiedossa varmoja havaintoja muista
uhanalaisista lajeista (SYKE 2020b). Haitallisista vieraslajeista (Vieraslajit.fi 2020) kaavaalueelta on talletettu runsaasti havaintoja komealupiinista ja jättipalsamista (Suomen Lajitietokeskus 2020).
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