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JOHDANTO 
 
 
Puumalan keskustan suunnittelualueelle tehtiin rakennus- ja maankäyttölain mukainen 
ympäristöarviointi kesällä 2011. Työssä inventoitiin suunnitelualueen luonnonsuojelulain 29§ 
mukaiset suojellut luontotyypit, metsälain 10§ mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain 
15a§ ja 17a§ tarkoittamat pienvedet sekä muut arvokkaat kohteet. Suunnnittelualueen eläin- ja 
kasvilajiston inventoinnissa arvioitiin uhanalaisten lajien (Luonnonsuojelulaki 46§) ja erityistä 
suojelua tarvitsevien lajien (LSL 47§) sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymisalueiksi 
sopivia kohteita. 
 
Lajistoa koskeva selvitystyö keskittyi kasvistoon ja linnustoon. Linnusto- ja kasvistoselvitysten 
yhteydessä selvitettiin myös mahdollista liito-oravan (Pteromys volans) esiintymistä 
suunnittelualueella. Erillistä nisäkäskartoitusta alueella ei kuitenkaan tehty. Muut mahdolliset 
luontoarvot, joilla voisi olla merkitystä alueen maankäyttöä suunniteltaessa, käytiin läpi 
kasvistoselvityksen yhteydessä. Suunnittelualueen maaperä- ja vesiolosuhteita arvioitiin kunkin 
alueen ekologiaa ja käytettävyyttä silmällä pitäen. 
 
Inventoinnissa suunnittelualue jaettiin vallitsevan maankäytön ja ekologisten erityispiirteiden 
kannalta osa-alueisiin alueen maankäytön suunnittelun helpottamiseksi (osa-alue numerointi 
sisällysluettelon numeroinnin mukainen, osa-aluejako näkyy liitteen kartoissa). Osa-alueiden 
inventointitulosten perusteella esitetään raportissa osa-alueittain suosituksia huomioonotettavista 
seikoista. 
 
 

1. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 

Inventointi keskittyi kasveihin ja lintuihin, muuta lajistoa (lähinnä nisäkkäät ja nisäkkäistä 
erityisesti liito-orava) seurattiin kasvillisuuskartoituksen yhteydessä. Kasvilajisto tutkittiin 
kartoittamalla alue systemaattisesti osa-alueittain kesä-heinäkuun aikana rauhoitettujen ja 
uhanalaisten lajien toteamiseksi. Varsinainen inventoikausi oli heinäkuu. Kartoituksen yhteydessä 
tutkittiin alueelta myös mahdolliset rauhoitettavat tai suojelua vaativat biotoopit (mm. pienvedet) 
sekä mahdolliset uhanalaisille lajeille soveltuvat elinympäristöt, merkittävät maisemakokonaisuudet 
sekä mahdolliset muut arvokkaat luontotekijät sekä arvioitiin alueen maaperä- ja vesiolosuhteita 
ekologiselta kannalta.  
 
Lintukartoitus suoritettiin neljänä eri kertana touko-kesäkuun aikana siten, että kaksi kartoituskertaa 
oli touko-kesäkuun vaihteessa (toukokuun neljäs viikko ja kesäkuun toinen viikko)  ja kaksi kesä-
heinäkuun vaihteessa (kesäkuun kolmas ja heinäkuun ensimmäinen viikko). Kartoitus suoritettiin 
käymällä suunnittelualue systemaattisesti läpi siten, että osa-alueet käytiin läpi eri vuorokauden 
aikoina lajien erilaiset vuorokausiaktiivisuudet huomioiden. Lintukartoituksen tuloksia 
täydennettiin kasvikartoituksen yhteydessä, jolloin oli mahdollista seurata mm. lajien pesimistä 
suunnittelualueella. Inventoinnissa on hyödynnetty myös aiempien inventointien yhteydessä tehtyjä 
havaintoja suunnittelualueelta, suunnittelualueesta tehtyjä muita selvityksiä (Kettunen 2009) sekä 
harrastajien tekemiä havaintoja suunnittelualueella (Tiira, Hatikka). 
 
Liito-oravan mahdollista esiintymistä suunnittelualueella seurattiin aktiivisesti tarkastamalla kaikki 
kolopuut, kaikki halkaisijaltaan yli 30-senttiset lehtipuut, erityisesti kookkaat haavat, koivut ja 
tervalepät sekä jos havaitiin lajille sopiva elinympäristö, jolloin alue käytiin systemaattisesti läpi 
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mahdollisten jälkien ja jätösten löytämiseksi. Koska suurin osa suunnittelualueen metsistä on liito-
oravalle soveltumatonta, keski-ikäistä mäntymetsää, liito-oravasta on maininta raportissa vain, jos 
on todettu sovelias elinympäristö tai kolopuita tai jos itse laji on todettu. Luonnonoloista johtuen 
kasveista erityisesti seurattiin mahdollista kangasvuokon (Pulsatilla vernalis) esiintymistä alueella. 
 
Maaperä- ja valuma-aluehavainnot tehtiin kasvilisuuskartoituksen yhteydessä vertaamalla tehtyjä 
maastohavaintoja karttojen ja muiden lähteiden tietoihin. Maastohavaintojen yhteydessä 
kiinnitettiin erityisesti huomiota paitsi aiemman maankäytön vaikutuksiin myös mahdollisiin 
tulevan maankäytön riskeihin. Havainnot ja mahdolliset johtopäätökset (suositukset) on esitetty 
raportissa ja suosituksia vastaavat alueet on merkitty karttaliitteisiin.  
 
 
 

2. YLEISKUVAUS 
 
 
Puumala on saarien ja vesireittien kunta. Puumalan keskusta sijaitsee etelään työntyvällä niemellä 
Koskenselän ja Kukkeistenselän välissä. Puumalan topologiaa luonnehtii kallioperän ruhjeisuus, 
joka tekee maisemasta paikoin jyrkkäprofiilisen, jossa kalliomäet ja niiden väliset kapeat pitkät suot 
tai järvet vuorottelevat. Puumalan keskusta-aluetta peittää suurelta osin hietapitoinen harjusora ja 
hietapitoinen glasifluviaalinen sedimenttiaines, joka tasoittaa merkittävästi maisemaprofiilia ja on 
mahdollistanut aikanaan maanviljelyn alueella.  
 
Suunnittelualueella asutus ja kulttuurimaisema kulttuuribiotooppeineen on keskittynyt 
Puumalansalmen pohjoisrannalle, aivan niemen kärkeen. Erityisesti tiiviisti rakennettu on niemen 
länsisivu, jonne suurin osa eri toiminnoista keskittyy (satama, luotisasema, kaupat, huoltamo, uima- 
ja venerannat jne). Tehokkaan maankäytön vuoksi keskusta-alueella ei ole enää todettavissa 
luonnontilaisia biotooppeja.  
 
Myös keskusta-alueen ulkopuolella luonnonympäristö on merkittävällä tavalla ihmisen 
muokkaamaa. Asuminen, peltoviljely, hakkuut, liikenne, teollinen toiminta ja soiden ojitus ovat 
muuttaneet suunnittelualueen metsä-, suo- ja järviluontoa pysyvästi. Koska alkuperäislajisto 
suunnittelualueella on karujen olosuhteiden vuoksi ollut melko niukkaa, ihmistoiminnan tuloksena 
alueen lajisto on monipuolistunut merkittävästi uudenlaisten elinympäristöjen luomisen sekä 
mukanaan tuomien lajien kautta.  
 
 
KALLIO- JA MAAPERÄ 
 
Suunnittelualueen kallioperä on pääosin graniitteja ja suonigneissejä. Kallioperä on lukuisten 
ruhjevyöhykkeiden kirjoma. Kallioperän ruhjeisuus ja irtaimen maaaineksen niukkuus tuottaa 
jyrkkäprofiilista maisemaa, jossa korkeuserot paikallisesti voivat olla varsin suuria. Mannerjää on 
aikanaan täyttänyt itä-länsi –suuntaiset ruhjeet moreenilla tai glasifluviaalisella aineksella. Pohjois-
etelä –suuntaiset ruhjeet mannerjää on puolestaan puhdistanut, jonka vuoksi kalliomäkien ja 
ruhjevyöhykkeiden suuntaisuus on pääsääntöisesti pohjoisesta etelään. Tämä näkyy mm. kapeina ja 
pitkinä,  pohjois-eteläsuuntaisina suopainanteina, jotka ovat muodostuneet ruhjevyöhykkeseen 
pitkänomaisten kalliomäkien väliin. Osaan ruhjevyöhykkeistä on muodostunut kapeita, pitkiä järviä 
(esim. Särkijärvi). 
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Suunittelualueen järvien valuma-alueet ovat usein pienialaisia, jonka vuoksi veden vaihtuvuus 
järvissä ja lammissa on hidasta. Jos tällainen vesi alkaa esim. ihmistoiminnan vuoksi rehevöityä, 
veden laatu heikkenee nopeasti ja valitettavan usein myös pysyvästi. Keskeisiä syitä veden laadun 
heikkenemiselle suunnittelualueella ovat olleet valuma-alueen soiden ojitukset ja peltojen voimakas 
lannoittaminen.  
 
 
LAJISTO 
 
Graniitti on niukkaravinteinen kivilaji, joka rapautuu hitaasti. Graniitista muodostuneet maalajit 
ovat niinikään niukkaravinteisia. Maaperän karuus näkyi myös suunnittelualueen kasvilajistossa: 
lajimäärät todettiin varsin maltillisiksi ja samat lajit toistuivat alueelta toiselle. Lehtomaisten 
kasvuympäristöjen lajistoa todettiin pääasiassa vain kulttuuribiotoopeilla, joilla maaperä on yleensä 
keskimääräistä ravinteikkaampaa.  
 
Suoritetussa ympäristöarvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota alkuperäisluonnon eri tyyppeihin 
sekä alkuperäiseen kasvilajistoon ja muinaistulokkaisiin. Inventoinnissa ei todettu erityisen 
merkittäviä suojeltavia lajeja. Sen sijaan suunnittelualueella todettiin useita alkuperäisluonnon 
kohteita, joilla oli merkittäviä maisemallisia tai muita luontoarvoja. Näin varsinkin karuimmilla 
luontotyypeillä kuten karukkokankailla (esim. jäkäläkalliometsät). Sahanlahden alueella ja 
Lauttakankaanmäellä todettiin olevan myös kulttuurihistoriallista merkitystä (kultturihistoriaaliset 
tekijät eivät olleet tämän inventoinnin kohteena). 
 
Inventointitulokset on esitelty osa-alueittain, jotka on rajattu ekologisin ja maankäytön perusteeella. 
Kuvauksien yhteydessä on myös annettu osa-aluekohtaiset suositukset alueen maankäyttöä 
ajatellen. 
 
 
 

3. OSA-ALUEET 
 
Osa-alueet on rajattu kartoille 1.- 6. (LIITTEET) punaisin piste-pilkkuviiva -rajauksin. Kartan osa-
alue numerointi vastaa sisällysluettelon numerointeja. 
 
 
3.1. Keskusta, Puumalansalmen sillan itäpuoli (Kartta 1.,  osa-alue 3.1.) 
 
Puumalan keskusta on laaja kallioniemi ruhjelaakson pohjoisreunassa. Niemen kärkiosa on 
hietapitoisten sedimenttien peittämä ja on ollut aiemmin peltoina. Siellä täällä kalliokumpareet 
puhkaisevat sedimenttipatjan lisäten maisemallista ja ekologista monimuotoisuutta alueella. 
Rantavyöhyke on aaltojen huuhtomaa kalliokkoa ja kivikkoa. Itärannan puolella rannat ovat 
enemmin sorarantoja. Suuri osa rannnoista todettiin kasvittomiksi ja todettu lajisto indikoi 
oligotrofista vettä. Lievää rehevöitymistä oli todettavissa sellaisissa lahdelmissa, joissa oli pysyvä 
asutus puutarhoineen (mm. järviruo’on runsastumista). Yleiseen käyttöön varattua rantaa on 
alueella varsin vähän, vaikka alue on aivan kuntakeskuksessa. (Kuva 3.). 
 
Keskusta-alue satamasta itään on tiiviisti rakennettua taajama-aluetta, jossa alkuperäisbiotooppeja 
tapaa vain pieninä saarekkeina lähinnä rantavyöhykkeessä. Ihmistoiminnan vaikutuksesta 
kalliokumpareiden alustat ja notkelmat ovat rehevöityneet voimakkaasti, ja näissä paikoissa on 
todettavissa sekä puutarhalajistoa ja joutomaiden lajistoa että tavanomaista kangasmetsien lehtojen 
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lajistoa. Alueen kalliokedot ja hietamaiden kedot ovat tulokaslajien valtaamia, alkuperäislajisto 
todettiin tavanomaiseksi ja monin paikoin lähes kokonaan tulokaslajien syrjäyttämäksi. Tyypillisiä 
ketojen tulokaslajeja olivat mm. angervot, hopeahärkki ja tarhatyräkki. Yhdellä kadunvarsikedolla 
todettiin tummatulikukkaa (Verbascum nigrum) ja ukontulikukkaa (Verbascum thapsus), jotka ovat 
muinaistulokkaita. Rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja alueella ei todettu. 
 
Myös lintulajisto indikoi kulttuuribiotooppeja, sillä alueella todettiin pesivänä mm. varpunen 
(passer domesticus), pulu (Columba livia), viherpeippo (Carduelis chloris) ja tervapääsky (Apus 
apus). Niemen kärjessä, sairaalan länsipuolella olevassa puutarhassa todettiin myös viitakerttusen 
(Acrocephalus dumetorum) reviiri. Rantojen lajisto todettiin tavanomaiseksi suurten, karujen vesien 
lajistoksi (mm. rantasipi, kalalokki, kalatiira, västäräkki). Uhanalaisia lintulajeja alueella ei todettu. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
 
 
3.2. Keskusta, Puumalansalmen sillan länsipuoli (Kartta 1., osa-alue 3.2.) 
 
Puumalansalmen sillan länsipuolelta pohjoiseen aina uimarannalle asti maankäytössä korostuu 
rantojen julkinen käyttö: satama, luotsiasema, venerannat, kesäteatteri jne.. Koko ranta-alue on 
rakennettu. Liiketilojen rakentaminen on keskittynyt sataman ympärille sekä länsirinteen 
yläreunaan, Vanhan Puumalantien varteen. Pientaloalueet puutarhoineen painottuvat puolestaan 
pohjoisemmas Pappilan alueelle.  
 
Länsirinne on hietapitoista sedimenttimaata, avokalliota on havaittavissa vain vähän. Pappilaan päin 
mentäessä alueen profiili loivenee ja sedimenttimaiden peittävyys kasvaa. Rantavyöhyke on 
kivisempää ja paikoin kallioista, mutta lahdelmat ovat hietapohjaisia samoin Koskenselkään 
laskevat purot ja ojat. Koko alue Vanhasta Puumalantiestä rantaan on tiiviisti rakennettua eikä 
alkuperäisbiotooppeja todettu. Alkuperäisbitooppien lajistoa on todettavissa vain laskuojien ja 
purojen varsilla. Sen perusteella nykyiset rannan rakennetut alueet ovat monin paikoin olleet 
rehevää tervaleppäkorpea ja rinnealue lehtomaista kangasta tai tuoretta kangasta. 
 

  
Kuva 1. Puumalan keskustaajaman rannat ovat 
pääasiassa hietapitoisia sorarantoja. 

Kuva 2. Rantojen luonto- ja virkistysarvoa ei 
ole täysin ymmärretty. Kuva uimarannalta. 
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Alueen kasvilajisto, niin alkuperäislajisto kuin tulokaslajistokin, todettiin monipuoliseksi, mutta 
tavanomaiseksi. Rantavesien lajisto indikoi oligotrofista vettä, mutta lahdelmissa ja laskuojien ja 
purojen suulla kasvilajisto indikoi rehevöitymistä johtuen keskusta-alueelta tulevien pintavesien 
ravinteisuudesta. Rannan läheisyydessä mm. nokkonen on vallannut paikoin alaa.  Alueen 
kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi, rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja ei todettu. Alueen 
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi suurten reittivesien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi. 
Uhanalaisia lintulajeja ei todettu. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon alueen maankäyttöä 
suunniteltaessa. 
 
Rantavyöhykettä käytetään yleisesti varastona ja rantavyöhyke on roskaantunut (esim. vene- ja 
uimarannat, Kuva  2.). Alue tulisi siistiä ja roskat ja jätteet käsitellä jätelain vaatimalla tavalla. 
Rantavyöhykkeen puistomaisuutta voisi lisätä hoitamalla ja siistimällä puskettuneita ja 
rehevöityneitä alueita ja muuttamalla aluetta puistomaisemmaksi.  
 
 
   
3.3. Sappulanlahti –Hevossaaren alue (Kartta 1., osa-alue 3.3.) 
 
Sappulanlahdesta Hevossaareen rantavyöhyke on tiiviisti rakennettu. Alueen rantavyöhykkeessä on 
taloja ja vapaa-ajan asuntoja. Metsäalueet kauempana rannasta ovat intensiivisen metsätalouden 
piirissä ja metsässä risteilee kunto- ja retkeilypolkuja. Lähellä Lietvedentietä on vanhoja viljelyksiä, 
jotka ovat pikkuhiljaa puskettuneet. 
 
Hevossaaren ja mantereen välinen salmi on maatunut umpeen. Hevossaaren pohjoispuolen lahti on 
pääosin rakentamatta. Lahti on dys-oligotrofinen. Ruskeavetisyys johtuu mm. Vehkolammesta 
lahdelle johdetusta ojasta sekä lahden luoteispuolen ojitetuista korvista, joista vedet johdetaan 
lahdelle. Sappulanlahteen johtava oja kerää vetensä aina Lietvedentieltä ja keskustaajamasta asti, 
jonka vuoksi Sappulanlahden vesi on varsin ruskeaa ja ravinteista. Lahden perukan kasvillisuus 
indikoi lievää rehevöityneisyyttä. Sappulanlahdessa on uimaranta (Kuva 4.).  
 
Sappulanlahden ja Hevossaaren takana oleva metsämaa on pääosin kallioista, hietapitoisen maa-
aineksen peittämää mäntykangasta (MT). Puusto alueella on 40-50-vuotiasta, paikoin hieman 
vanhempaa. Alueella on kuntopolkuja ja ulkolureittejä. Hevossaren luoteispuolen hietaiset 
rinnemaat ovat rehevämpiä ja osin lehtipuuvaltaisia metsiä (OMaT, AthFT), jotka on ojitettu ja 
harvennushakattu. Puusto tällä alueella on kookasta, mutta kolopouita todettiin vain muutamia. 
Tästä osasta etsittiin erityisesti merkkejä liito-oravan oleskelusta alueella. Lajia tai merkkejä lajin 
oleskelusta alueella ei kuitenkaan todettu.  
 
Lähellä Lietvedentietä on laaja hietamaakangas, jossa mäntykankaan (MT) hidas sukkessio on 
johtamassa kosteimmilla paikoilla kohti varpurämeitä. Alueen metsiä on kuitenkin hakattu, aluetta 
on ojitettu ja alueella on hylättyjä, puskettuneita peltoja, jonka vuoksi sukkessio on pysähtynyt. 
Ihmisen vaikutuksesta johtuen kangasmaan kasvilajisto on monipuolinen. Kokonaisuudessaan 
lajisto todettiin kuitenkin tavanomaiseksi kangasmetsien ja kultuuribiotooppien lajien sekoitukseksi.  
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Sappulanlahden – Hevossaaren alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi dys-
oligotrofisten ja oligotrofisten vesien sekä kangasmetsien lajistoksi. Kasvilajistossa todettiin 
runsaasti kulttuuriympäristöjen lajistoa ihmistoiminnan vaikutuksesta johtuen. 
 

  
Kuva 3. Kekustan itärannoilla vapaita rantoja on 
vähän. Kuva sairaalan rannasta. 

Kuva 4. Sappulanlahden veden laatua heikentää 
aina Lietvedentieltä asti lahteen vedetty oja, 
joka tulee kuvan takaosan rantaan. 

 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.  
 
Sappulanlahden itärannan kallioinen ja kapea niemenkärki pienine luotoineen on maisemallisesti 
merkittävä, jonka vuoksi se tulisi jättä nykytilaansa. Hevossaaren eteläpuolella on pieniä luotoja, 
jotka tulee pienialaisina (alle 2ha) jättää nykytilaansa. Sappulanlahden alueella tulee rakentaa ja 
toimia niin, että uimarannan veden laatu säilyy hyvänä. Lahteen johdettuihin ojiin tulisi rakentaa 
laskeutusaltaat lahden ravinnerasituksen vähentämiseksi, koska lahdella on yleinen uimaranta. 
 
 
 
3.4. Keskusta, Pappilantie-Hiekkarannantien alue (Kartta 2., osa-alue 3.4.) 
 
Vanha Puumalantien länsipuolen rinne Pappilantiestä Hiekkarannantiehen laskee loivasti 
Koskenselän rantaan. Alueen maaperä koostuu hietapitoisista sedimenteistä, kallioita alueella on 
vähän – lähinnä rantavyöhykkeessä. Koskenselälle laskevat purot ja ojat ovat hietapohjaisia, samoin 
rantavyöhykkeen pienet lahdelmat. 
 
Alue on pientaloaluetta, alkuperäisbiotooppeja on säilynyt vain eräiden Koskenselälle laskevien 
purojen varsilla rannan läheisyydessä. Rantavyöhykkeen biotooppeja on muokattu vuosien kuluessa 
asukkaiden toimesta (mm. nurmikoita, vene- ja uimrantoja), jonka vuoksi suurinta osaa 
rantavyöhykkeestä voi luonnehtia erilaisiksi kultturibiotoopeiksi. Säilyneet biotoopit ovat 
tervaleppäkorpia, mutta niissäkin oli todettavissa paljon tulokaslajeja, mm. jättipalsamia (Impatiens 
glandulifera). Alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. Vesikasvit 
indikoivat oligotrofista vettä, lahdelmien ja puron laskukohtien kasvilajisto indikoi selvää 
rehevöitymistä. Syynä lienee puroihin pientaloalueilta tuleva ravinnerasitus. 
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Alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi oligotrofisten vesien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi. 
Sinitiaisten ja viherpeippojen runsaus viitannee runsaaseen talviruokintaan keskusta-alueella. 
Pappilantie 10:n pihassa todettiin käenpiian (Jynx torquila) reviiri. Laji on NT-laji. 
 
 
Louhelantien ali Koskenselän rantaa johtava puro ja sitä ympäröivä tervaleppäkorpi on lajistollisesti 
monipuolinen ja edustava näyte alueen alkuperäisbitoopeista. Tervaleppäkorvessa todettiin mm. 
näyttävä kangaskortekasvusto (Equisetum hyemale) (Kuva 5.). Tervaleppäkorven puusto on iäkästä. 
Alueelle on levinnyt myös tulokaslajeja 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia 
lintulajeja. Alueella todettu käenpiian reviiri (NT-laji) oli pihapiirissä. Louhelantien tervaleppäkorpi 
on luontotyyppinä edustava ja lajistollisesti monipuolinen. Tervaleppäkorven läpi virtaava puro on 
Metsälain tarkoittama pienvesi. Puro ja sitä ympäröivä korpi tulisi jättää näistä syistä nykytilaansa, 
vaikka korpi ei olekaan aivan luonnontilainen. 
 

 
Kuva 5. Tervaleppäkorpea Louhelantien ja rannan välissä. Korvessa todettiin laaja 
kangaskortekasvusto (Equisetum hyemale).  Korven poikki on vedetty sähkölinja. 
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3.5. Hiisivuori ja Kainulaisenkenkku (Kartta 3., osa-alue 3.5.) 
 
Lietvedentien itäpuolella olevat Hiisivuori ja Kainulaisenkenkku ovat korkeita, jyrkkäprofiilisia 
kalliomäkiä, jotka idässä rajautuvat Kukkeistenniittuun ja Vehkolampeen. Mäkien alarinteet ovat 
hietapitoisen soran peittämiä, ylärinteet kallioisia ja paikoin kivisiä.  Hiisivuoren itä- ja länsirinteet 
ovat jyrkkiä, pohjoisrinne on loivempi, mutta paikoin louhikkoinen. Kainulaisenkenkun länsirinne 
lähellä Lietvedentietä on profiililtaan jyrkkä, etelä- ja itärinteet puolestaan varsin loivia. Alueen 
metsät ovat mäntyvaltaisia kangasmetsiä (MT). Hiisivuoren länsisivulla on korkea kalliojyrkänne, 
jolla todettiin pienialainen kalliomännikkö (ClT) (Kuva 7.). 
 
Mäkien välistä lähtee retkeilypolku Kukkeistenniitulle sekä paikallistie Kukkeistenlahteen ja 
Vehkotaipaleelle. Mäkien itäpuolta sivuaa voimalinja, joka kulkee paikoin hietamaita ja paikoin 
kalliokumpareita pitkin. Voimalinjan alla oli todettavissa runsaasti tavanomaista niitty- ja 
ketokasvillisuutta kangasmetsälajiston  lisäksi. Voimalinjaa luonnehtivat myös lukuisat 
katajakasvustot (Kuva 6.). Muu osa mäkien itäpuolen alavimmista alueista todettiin kasvilajistoltaan 
tavanomaista mäntyvaltaista kangasmetsää  (MT) muuttuen Kukkeistenniittua kohti mentäessä  
lehtomaiseksi kankaaksi (OMaT). Myös lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangsmetsien 
lajistoksi (mm. peippo, pajulintu, mustarastas, rautiainen, räkättirastas ja pyy). 
 

  
Kuva 6. Kainulaisenkenkun itäpuolelta kulkeva 
voimalinja jakaa alueen metsät kahteen osaan. 

Kuva 7. Hiisivuoren kalliojyrkänteeltä avautuu 
maisema keskustaajaman suuntaan.. 

 
Hiisivuoren ja Kainulaisenkenkun länsipuolella on hietapitoista soraa ja seimenttimaata, joka 
viettää kohti Lietvedentietä. Alue on ollut peltoa, mutta nykyisin täysin rakennettua julkisten 
toimintojen aluetta (paloasema), pienteollisuusaluetta sekä pientaloaluetta. Alkuperäislajistoa 
mäkien länsisivuilla on lähinnä mäkien juurilla, jossa lajisto indikoi lähinnä kuivaa kangasta (VT, 
CT). Lietvedentien varrella kulkevan ojan ympäristössä alkuperäislajisto viittaa kosteapohjaiseen 
lehtoon (AthFT), mutta alkuperäisbiotooppia ei enää ole jäljellä. Alueen lajistoa vallitsevat erilaiset 
pihapiirien ja joutomaiden lajit sekä niittyjen lajit, rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja ei todettu. 
Alueella pesivä lintulajisto indikoi tyypillistä kulttuuriympäristöjen lajistoa, esim. kirjosieppo, 
leppälintu, räkättirastas ja räystäspääsky. Uhanalaisia lintulajeja alueella ei todettu. 
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Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Hiisivuoren lakialue Lietvedentielle avautuvine kalliojyrkänteineen on maisemallisesti merkittävä, 
jonka vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa. Metsänhoitotoimet alueella ovat mahdollisia, avohakkuita 
tulisi välttää. Kainulaisenkenkun luoteisosan kalliojyrkänne aivan Lietvedentien varressa on 
maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi se tulis jättää nykytilaansa. Metsänhoitoimet alueella ovat 
mahdollisia, avohakkuita alueella tulisi välttää. 
 
Vaellusreitti Takakujalta Kainulaisenkenkulle ja edelleen Kukkeistenniitulle lähtee jätemaakasojen 
välistä. Polun lähtöalue tulisi siistiä ja paikalle hylätyt jätteet korjata pois polun käytettävyyden 
varmistamiseksi sekä maisemallisista syistä. Ylipäätään Takakujan tyhjille tonteille on keräytynyt 
runsaasti erilaista jätettä, joka tulisi viedä pois käsitellä jätelain vaatimalla tavalla. 
 
 
 
3.6. Vehkolampi ja Vehkotaipale (Kartta 3., osa-alue 3.6.) 
 
Vehkolampi on muodostunut kallioperän murroslinjaan. Lammen pohjoispäästä lähtee oja 
murroslinjaa pitkin Kukkeistenlahteen. Eteläpäästä kaivettu oja johtaa puolestaan 
Osmonaskeleenselälle. Vehkolampi on hyvin ruskeavetinen, suorantainen ja peltoviljelyn 
rehevöittämä vesi (kuva 8.). Lammen eteläpäässä on puskettuneita peltoja ja eteläpään rantaa pitkin 
kulkee voimalinja, joka jatkuu Vehkotaipaleen eteläpuolella olevien kalliomäkien yli ja edelleen 
Osmonaskeleenselän yli. Lammen rantavyöhykkeen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi 
dystrofisten vesien lajistoksi. Mm. taajat järviruokokasvustot indikoivat lammen rehevöityneisyyttä 
erityisesti lammen eteläosissa (entiset viljelyalueet ovat lammen eteläpäässä). Lammen 
pohjoisrannan kasvillisuus indikoi selvemmin dystrofista vettä. 
 

  
Kuva 8. Vehkolammen itärantaa etelään päin 
kuvattuna. 

Kuva 9. Vehkotaipaleen edustan kolme 
kalliosaarta ovat tärkeä osa paikallismaisemaa. 
Kuvassa saarista suurin. 

 
 
Vehkolampea ympäröivät korkeat kalliomäet, joiden juuret ovat hietapitoisen soran peittämiä. 
Maisemallisesti merkittäviä ovat kalliomäkien lakiosat Vehkotaipaleen pohjois- ja eteläpuolella. 
Eteläpuolen kalliomäet näkyvät hyvin myös Osmonaskeleenselälle. Kalliomäkien metsät ovat 40-50 
–vuotiasta MT-männikköä. Mäkien korkeimmat laet ovat VT-, CT- ja paikoin ClT-männikköä, 
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mäkien juurilla VT- ja MT-männikköä. Alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi tuoreiden, 
kuivien ja karujen kangasmetsien lajistoksi. Myös alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi 
kangasmetsien lajistoksi. Osmonaskeleenselän rantavyöhykkeen kasvilajisto oli niukka ja indikoi 
oligotrofista vettä. Lajisto todettiin tavanomaiseksi. Myös lintulajisto todettiin tyypilliseksi suurten 
järvien lajistoksi: mm. tukkakoskelo (Mergus serrator), rantasipi (Actitis hypoleucos), kalalokki 
(Larus canus), kalatiira (Sterna hirundo) ja västäräkki (Motacilla alba). 
 
 
Palokunnan venesataman alue on profiililtaan loivapiirteisempää, kalliokumpareiden ja notkelmien 
kirjomaa nuorta männikköa (MT). Kasvilajisto alueella todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien 
lajistoksi. Korkeimmilla kalliomäillä voimalinjan alla todettiin katajaketoja, joiden lajisto todettiin 
niin ikään tavanomaiseksi.  
 
 
Vehkotaipale on hietapohjainen poukama, joka rajautuu pienten kalliosaarten ryhmään. Saarten ja 
rannan väliin jää virtaava salmi, jossa toimii Puumalan lohen kalankasvattamo.  Ilmeisesti 
voimakkaan virtaaman vuoksi kalankasvattamon varsin laaja toiminta ei näkynyt merkittävällä 
tavalla suunnittelualueen vesissä (eutrofisuutta indikoivaa lajistoa niukasti, rantojen liettyminen 
vähäistä). Kalankasvattamolta etelään rantaviiva on suora, jyrkkä ja kallioinen. Välittömästi 
kasvattamon eteläpuolen rantakallio sekä etelämpänä pienten luotojen kohdalla oleva kallioniemi 
ovat maisemallisesti merkittäviä. Kallioalueiden kasvillisuus on tavanomaista ClT-männiköiden 
lajistoa. Kallioilla todettiin myös vähälukuista kalliokohokkia (Silene rupestris). Laji ei ole 
kuitenkaan uhanlainen tai rauhoitettu. Vehkotaipaleen edustan kolme kalliosaarta ovat maisemn 
kiitnopisteitä. Suurimmalla saarella on asuinrakennus. Ssaarien ja mantereen välille on vedetty 
kalankasvattamon aitoja. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Vehkolammen pohjoispuolen kaksi korkeaprofiilista kalliomäkeä ja Vehkotaipaleen eteläpuolen 
kolme korkeaprofiilista kalliomäkeä tulisi jättää nykytilaansa maisemallisista syistä. Erityisesti 
Saimaalle näkyvät rantakalliot tulisi jättää nykytilaansa niiden maisemallisen merkityksen vuoksi. 
Metsätalous ko. kalliomäillä on mahdollista, mutta aukkohakkuita tulisi välttää. Kalankasvattamon 
kalliosaaret ovat maisemalliseti merkittävät, pienialaisina niille ei tuisi ohjata lisärakentamista 
(Kuva 9.). 
 
 
3.7. Kukkeistenniittu ja Pitkäsuo (Kartat 3. ja 4., osa-alue 3.7.) 
 
Kukkeistenniittu ja Pitkäsuo ovat pitkiä ja kapeita soita kallioperän ruhjeessa, joka kulkee pohjois-
eteläsuunntaisena Lietvedentien itäpuolella. Lietvedentien ja ruhjealueen väliin jää pitkänomainen, 
ohuthumuksinen kalliomäki, jonka juurisosat ovat hietapitoisen sedimentin peittämiä. Paikoin 
kallioalueella ja Pitkäsuolla oli todettavissa siirtolohkareita. Suoalueet ovat varpurämeitä, jotka on 
pääosin hakattu (Kuva 10.). Kalliomäet ovat mäntyvaltaisia kankaita (MT, VT, ClT), joiden puusto 
on pääosin 40-50-vuotiasta (Kuva 12.). Sekä alueen kasvi- että lintulajisto todettiin tavanomaiseksi 
kangasmetsien lajistoksi. Vehkolammelta tuleva voimalinja kulkee soiden ja kallioalueiden yli 
Lietvedentien suuntaisesti ylittäen Lietvedentien Mettiäislammen eteläpuolella. 
 
Pitkäsuon eteläpäässä on käytöstä poistettu kaatopaikka, jota katettiin inventointijakson aikana 
(Kuva 11.). Kaatopaikan ympärille on kaivettu oja, joka yhtyy Pitkäsuohon kaivettuihin ojiin ja 
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johtaa Lostijärveen. Ilmeisestikaatopaikalta tulleet ravinnevalumat ovat rehevöittäneet kaatopaikkaa 
kiertävän ojan veden (Kuva 13.), Ojassa todettiin runsaasti ristilimaskaa (Lemna minor).  
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
Kaatopaikalta tulevat valumavedet ovat riskitekijä Lostijärvelle. Valumavesien laatua 
(ravinteisuutta ja mahdollisia haitallisia aineita) tulisi seurata säännöllisesti vesianalyyysein ja 
valumavesien suora pääsy Lostijärveen tulisi estää esim. saostusaltaiden ja suodosalueiden avulla. 
 
 

  
Kuva 10. Pitkäsuon eteläpää.Kuvaussuunta 
pohjoiseen. 

Kuva 11. Suljettava kaaatopaikka etelästä 
kuvattuna. 

  

Kuva 12. Kallioalueilla irtainta maa-ainesta 
todettiin niukasti. Kuva voimalinjalta. 

Kuva 13. Kaatopaikan ympärillä oleva oja on 
rehevöitynyt. 
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3.8. Pallomäki (Karttat 2. ja 3., osa-alue 3.8.) 
 
Pallomäen alue jää Vanhan Puumalantien ja Lietveden tien väliin. Pallomäen alue on Särkijärven ja 
Lostijärven kanssa samaa ruhjevyöhykettä, mutta Lostijärven eteläosasta alkaen ruhjevyöhyke on 
hietapitoisen harjuaineksen peittämää. Tästä johtuen maisemaprofiili Pallomäen ympäristössä on 
loivapiirteinen. Ruhjevyöhykkeen alavimmilla hietamailla on todettavissa pienialaisia soistumia, 
tasaisilla hietasedimenteillä karua varpurämettä ja kosteimmissa notkelmissa sekä rinteiden alla 
korpia. Alueen kaikki suot on ojitettu ja soistumia pitkin kulkee puro kohti Lostijärveä.  
 
Suurin osa alueen metsistä on hakattu ja hakkuuaukeat kasvavat nuorta koivikkoa. Hautuusmaan 
ympäristö ja Pallomäen lakialaueet todettiin kuivaksi tai tuoreeksi kankaaksi (VT, MT) valtapuuna 
mänty (Pinus sylvestris). Männiköt todettiin lähinnä keski-ikäisiksi. Iäkkäämpää puustoa todettiin 
Airotien ja Venetien risteyksen eteläpuolella sekä hautuusmaalla.  
 

Kuva 14. Airotien pohjoispään joutomaita 
käytetään erilaiseen varastointiin 

Kuva 15. Airotien pohjoispään joutomaa-aluetta 
pensaikkoineen. 

  

  
Kuva 16. Airotien pohjoispään joutomaita 
käytetään myös kaatopaikkana. 

Kuva 17. Airotein keskiosien hietamaat ovat 
olleet moni paikoin varpurämeitä. 

 
Pallomäen länsi- ja eteläpuoli ovat pientaloaluetta. Itäpuoli on lähinnä teollisuus- ja varastoaluetta, 
pohjoispuoli Lostijärvelle asti pääasiassa joutomaata ja puskettuvia peltoja sekä läjitysalueita (Kuva 
15.). Luonnontilaisia biotooppeja ei todettu.  Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi 
joutomaiden, sekametsien ja pensaikkojen lajistoksi. Venetien pohjoispuolen laajalla joutomaa-
alueella todettiin myös yksityisiä kaatopaikkoja (Kuva 16.). 
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Pallomäen länsisivulla, Kokkopellonkujan omakotialueen ja iäkkään lepikon läpi virtaa pieni puro 
kohti Koskenselän rantaa. Lepikon lajistossa todettiin yleisenä erilaista kulttuurilajistoa ja 
puutarhakarkulaisia. Lahopuuta lepikossa todettiin niukasti. Linnusto tällä alueella todettiin 
monipuoliseksi ja lajistoltaan tyypilliseksi lehtimetsien ja kulttuuribiotooppien lajistoksi: mm. 
lehtokerttu (Sylvia borin), peippo (Fringilla coelebs), mustarastas (Turdus merula), räkättirastas 
(Turdus pilaris), punakylkirastas (Turdus iliacus), pajulintu (Phylloscopus trochilus), talitiainen 
(Parus major), sinitiainen (Parus caeruleus), leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) ja kirjosieppo 
(Ficedula hypoleuca). 
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
Lietvedentien ja Venetien risteyksessä, aivan Lietvedentien varressa on jätemaakasoja, jotka tulisi 
poistaa tai maisemoida niin, etteivät ne näkyisi Lietvedentielle. Airotien pohjoispään yksityiset 
kaatopaikat tulisi siistiä ja alueelle kasatut jätteet hoitaa jätelain vaatimalla tavalla.  
 
 
 
3.9. Pappilanlahti (Kartta 3., osa-alue 3.9.) 
 
Pappilanlahti on matala, puoliksi maatunut lahti, jonka kapea harjumainen niemi erottaa 
Koskenselästä. Ohut saraturpeen muodostama maatuma ulottuu lahden keskellä olevaan pieneen  
saareen asti (Kuva 19.). Maatuma on kuiva ja käveltävissä. Vastaavanalaista maatumista on 
todettavissa pohjoisempana mm. Hepolammin kohdalla olevissa pienissä lahdissa.  
 

  
Kuva 18. Pappilan iäkästä lehtimetsää.  Kuva 19. Pappilanlahti pohjoisesta kuvattuna. 
 
Pappilanlahden kasvilajisto todettiin maatuville vesille tyypilliseksi lajistoksi: tunnusomaisina 
lajeina mm. jouhisara (Carex lasiocarpa), pullosara (Carex rostrata), jokapaikansara (Carex nigra), 
verikurjenpolvi (Potentilla palustris), suokukka (Andromeda polifolia), siniheinä (Molinia 
caerulea), isokarpalo (Vaccinium oxycoccos), rantamatara (Galium palustre), kiiltopaju (Salix 
phylicifolia) ja järviruoko (Phragmites asutralis).  Myös alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi 
sekä Pappilanlahdella että lahden valuma-alueella. Hieman vaativammista lajeista mainittakoon 
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lahden länsirannalla todettu palokärjen (Dryocopus martius) reviiri ja lahden maatuma-alueella 
todettu taivaanvuohen (Gallinago gallinago) reviiri. Taivaanvuohi on NT-laji. 
 
Pappilanlahden Koskenselästä erottava harjuniemi on kapea, korkea ja maisemallisesti merkittävä. 
Valtapuuna on mänty (VT) ja kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. variksenmarja (Empetrum 
nigrum) ja sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi).  
 
Valuma-alueella sijaitsevan Pappilan entiset pellot ja pellonlaitametsät ovat monilajista 
lehtipuumetsää, jossa todettiin runsaasti kolo- ja lahopuuta (Kuva 18.). Valtapuina harmaaleppä 
(Alnus incana), koivut (Betula pendula, B. pubescens) ja haapa (Populus tremula), sekapuuna mm. 
tuomi (Prunus padus). Alueelta etsittiin erityisesti liito-oravaa (Pteromys volans), mutta lajia ei 
todettu eikä merkkejä lajin oleskelusta alueella todettu. Alueen linnusto todettiin monipuoliseksi, 
mutta tavanomaiseksi lehtimetsien lajistoksi (kirjosieppo, pajulintu, sinitiainen, käpytikka, 
talitiainen, lehtokerttu, mustapääkerttu mm.). 
 
Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja. Matalana ja maatuvana 
alueena Pappilanlahti ei sovellu vapaa-ajan rakentamiseen. Pappilanlahti on myös taivaanvuohen 
pesimäbiotooppia (NT-laji), jonka vuoksi lahti tulisi jättää nykytilaansa. Pappilanlahden 
Koskenselästä erottava kapea ja korkea harjuniemi on maisemallisesti merkittävä, jonka vuoksi 
niemi olisi jätettävä nykytilaansa. Valuma-alueeseen kuuluvan Pappilan entisten peltojen alueelle 
kasvanut lehtimetsä lahopuineen tulisi jättää nykytilaansa monilajisena elinympäristönä. 
 
 
3.10. Kuusela (Kartat 3. ja 4., osa-alue 3.10.) 
 
Kuuselan alue jää Lauttakankaanmäen ja leirintäalueen väliin. Alue on profiililtaan vaihtelevaa, ei 
kuitenkaan erityisen jyrkkää tai korkeaa. Alueen itseasiassa pitkä, kapea kallioperän ruhjelaakso, 
joka on soistunut. Kalliokumpareet ja niiden väliset hietapitoisten sedimenttien peittämät 
suonotkelmat muodostavat vaihtelevan, pienipiirteisen maiseman. Alueen nuorehkot metsät ovat 
pääosin mäntykankaita (MT), notkelmien suot pääosin kuusivaltaisia korpia. Osa metsistä on 
kärsinyt myrskytuhoista. Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja 
korpien lajistoksi. 
 
Alueen läpi on vedetty luontopolku, jota osittain käytetään talvella myös moottorikelkkaurana. 
Polun alkuosa retkeilymajalta Lauttakankaanmäelle kulkee maastoa myötäillen ja selkeänä. Polun 
laiteille on laitettu opastetauluja, joissa kerrotaan rastin luonnosta ja metsätaloudesta. 
Lauttakankaanmäen kohdalla polku yksinkertaisesti katoaa hakkuaukean vesaikkoon (Kuva 20.). 
Rastikylttien tekijät ovat tehneet kelvollista jälkeä polun alkupäässä, mutta Lauttakankaanmäen 
kohdalla homma on lähtenyt lapasesta: rastitekstit oli monistettu suoraan luentopapereista, 
rastitekstinä saattoi olla jopa puutavaran hintataulukoita, rastitauluja saattoi olla viisi kuusi 
parinkymmenen metrin matkalla ja osa rastitauluista oli kadonnut vesaikon sisään (Kuvat 21.-23.). 
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
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Alueen läpi kulkeva luontopolku/vaellusreitti pitäisi rakentaa uudelleen pohjoispäästään ja polun 
varren rastitaulut pitäisi uusia sekä sisällöltään että esillepanoltaan. Jos aluetta halutaan kehittää 
vaellusreittinä, tulee metsänkäsittelyn olla alueella varovaista eikä merkittäviä jälkiä (ajouria, 
runsaita hakkujätteitä mm.) saisi jättää. 
 

  
Kuva 20. Luontopolku katoaa olemattomiin 
hakkuaukealla Lauttakankaanmäen luona. 

Kuva 21. Kuvassa seitsemän metrin matkalla 
neljä rastia. 

  

  
Kuva 22. Rastilappu ei ole aivan mahtunut 
rastitauluun. 

Kuva 23. Kasvimorfologian luentopaperi 
niitattuna luontopolun rastiksi. 

 
 
 
3.11. Koskenselän ranta (Kartat 3. ja 4., osa-alue 3.11.) 
 
Koskenselän ranta-alue on taajaan mökitetty. Alue alkaa retkeilymajan rannasta ja ulottuu 
Lauttakankaanmäen pohjoisosan kohdalle. Rantaviiva on melko suoraa, kivistä harjurantaa (Kuva 
24.). Kiviä poisraivaamalla mm. leirintäalueen ranta on saatu hiekkarannaksi (Kuva 25.). 
Rantaterassi on leveähkö, 10-20m, jonka jälkeen vesi syvenee nopeasti. Vesi on ruskeahkoa, 
vesikasvilajisto hyvin niukkaa ja tavanomaista oligotrofisten vesien lajistoa. Rantavyöhykkeen 
hiekkaisimmissa osissa oli todettavissa kuivaa kangasta (VT, CT) ja karua kangasta (ClT) , joilla 
todettiin mm. sianpuolukkaa ja variksenmarjaa, valtapuuna mänty. Painanteissa sekapuuna todettiin 
kuusta. 
Rantaviivasta maasto ensin kohoaa kallioiseksi harjusoran peittämäksi mäkialueeksi (Kuva 26.), 
jonka jälkeen maasto laskee ja maaperä on selvästi kivisempää ja metsät saavat korpimaisia 
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piirteitä. Notkelmien valtapuuksi todettiin kuusi. Rantaviivan läheisyydessä oli todettavissa paikoin 
iäkkäitä mäntyjä (yli 100-vuotiaita), mutta kauempana rantaviivasta puusto todettiin keski-ikäiseksi, 
harvennetuksi talousmetsäksi. Alueen kasvi- ja lintulajisto todettiin tyypilliseksi kangasmetsien ja 
oligotrofisten vesien lajistoksi. Rauhoitettuja kasvilajeja tai uhanalaisia kasvi- ja lintulajeja alueella 
ei todettu. 
 
 
Suositus. Osa-alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai 
uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueen pohjoispäässä, rannan suunnassa kulkeva 
tien varrella todettiin suurien siirtolohkareiden ryhmä, joka lähiympäristöineen tulisi jättää 
nykytilaansa maisemallisin perustein (Kuva 27.). 
 

  
Kuva 24. Koskenselän rannat ovat  kivistä 
harjusoraa. 

Kuva 25. Leirintäalueella rantakiviä on raivattu. 

  

  
Kuva 26. Rannan takamaasto on kivisen 
harjusoran peittämiä kalliomäkiä. 

Kuva 27. Alueen pohjoispäässä on ryhmä suuria 
siirtolohkareita. 

 
 
 
3.12. Lostijärvi (Kartta 4., osa-alue 3.12.) 
 
Lostijärvi on samassa kallioperän ruhjevyöhykkeessä kuin Särkijärvi.  Lostijärven koillis- ja 
pohjoisranta ovat keski-ikäistä mäntyä kasvavia (MT, VT), paikoin kallioisia ja yleisilmeeltään 
erämaisia (Kuva 31.). Itärantaa kulkee vilkasliikenteinen Lietvedentie ja etelä- ja länsirannan 
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hietamaat ovat vanhaa viljelyaluetta. Lostijärven eteläpäätä kohti maisemaprofiili loivenee ja 
mataloituu. Kallioperä on hietapitoisten sedimenttien peitossa järven etelä- ja länsiosassa. Alue on 
ollut aiemmin viljelyksinä (mm. Kotirannan tila), mutta peltoja ei enää viljellä ja pellot ovat 
alkaneet puskettua tai niille on istutettua puustoa (Kuvat 28.-30.).  
 
 
Lostijärven pohjoispää kapenee Lauttakankaanmäen ja Särkijärvenvuoren välissä kuruksi, jota 
pitkin virtaa pieni puro Lostijärvestä Särkijärveen. Puro alittaa Vanhan Puumalantien Särkijärven 
eteläpäässä. Puro on ojitettu eikä ole luonnontilainen. Lostijärven itäpuolella valuma-alueen kaikki 
suot on ojitettu ja vedet on johdettu Lostijärveen itärannan rämeiden kautta.  Soilta tulevan ojan 
suulla Lostijärvessä todettiin pikkulimaskaa (Lemna minor), joka indikoi ojien veden ravinteisuutta. 
Ravinteet ovat mahdollisesti peräisin nyt suljetulta kaatopaikalta, joka sijaitsee Lostijärven 
itäpuolen valuma-alueen soilla (Kartta 4.). Myös kaatopaikan ympärille kaivetussa ojassa oli 
selvästi todettavissa rehevöitymisen merkkejä (mm. ristilimaskaa ja osmankäämiä).  
 
Lostijärven alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi tuoreiden kankaiden, niittyjen, pihapiirien 
ja joutomaiden lajistoksi. Etelä- länsi ja itärannalla alkuperäislajistoa todettiin vain paikoin muun 
lajiston seassa. Myös Lostijärven alueen linnusto todettiin tavanomaiseksi. 
 
 

  
Kuva 28. Lostijärven eteläpäätä Lietvedentieltä. Kuva 29. Puskettuvaa peltoa Lostijärven 

etelärannalla. 

  
Kuva 30. Lostijärven länsirantaa. Kuva 31. Lostijärven koillisrantaa. 
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Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Lostijärven pohjoispään kapean lahti on kallioinen ja kurumainen, jonka vuoksi se tulisi jättää 
nykytilaansa (kapeus ja maisemalliset syyt). Lostijärven itäranta ei sovellu erityisen hyvin 
rantarakentamiseen Lietvedentien läheisyyden vuoksi. Lostijärven itäpuolen valuma-alueella on 
entinen kaatopaikka. Olisi tärkeää varmistaa, ettei kaatopaikalta johda ojaa tai puoroa suoraan 
Lostijärveen, jonka vuoksi järveen johtavat ojat tulisi puskuroida esim. saostusaltaiden ja tulva-
alueiden avulla ravinnevalumien ehkäisemiseksi.  
 
 
3.13. Lauttakankaanmäki (Kartta 4., osa-alue 3.13.) 
 
Lauttakankaanmäki muodostuu kahdesta korkeasta kalliokumpareesta, joiden distaalipuolelle on 
muodostunut loivasti laskeva harjusorakeila. Kalliokumpareiden välissä on selvästi erottuva, matala 
kanjoni, joka on eteläpäästä aavistuksen soistunut. Mäkien lakialueet ovat ohuturpeista 
kallioaluetta, paikoin avokalliota (ClT). Erityisesti länsipuolen kalliomäki on jyrkkärinteinen ja 
länsireunaltaan paikoin pystysuora. Lännessä Lauttakankaanmäki rajautuu kookasta kuusta 
kasvavaan, kiviseen korpipainanteeseen ja idässä Lostijärveen. Etelässä Lauttakankaanmäki laskee 
loivemmin ja jatkuu harjumaisena kangasmaastona. Lauttakankaanmäen itäreunaa kiertää Vanha 
Puumalantie keskustaajamasta pohjoiseen. 
 
Lauttakankaanmäen puusto on nuorta tai korkeintaan keski-ikäistä mäntymetsää (MT), sekapuuna 
lähinnä kuusta. Alarinteet ja mäkien alustat todettiin kuusivaltaisiksi kangasmetsiksi (MT, MaT). 
Lakien kalliolaueille noustaessa männniköt muuttuivat VT-kankaiksi ja edelleen karuiksi kankaiksi 
(ClT) (Kuva 32.). Kenttä- ja pohjakerroksen lajisto todettiin tavanomaiseksi. Itäisen kalliomäen 
pohjoispäässä ClT-kalliolla todettiin elinvoimainen kalliohatikkapopulaatio (Spergula morisonii) 
(Kuva 33.).  Näiden kallioiden pohjoisreunassa on Kustaansodan (1788-90) aikaisia 
linnoitusvarustuksia, jotka on suojeltu muinaismuistolain perusteella.  
 

  
Kuva 32. Lauttakankaanmäki on korkea, laaja ja 
maisemallisesti merkittävä kalliomäki. 

Kuva 33. Kalliohatikkaa Lauttakankaanmäen 
pohjoispäässä. Kuva on on yhdistelty kahdesta 
kuvasta. 

 
 
Suositus. Lauttakankaanmäellä ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Lauttakankaanmäki on 
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maisemallisesti merkittävä, karukkokankaana vaativen lajien kasvupaikka (kalliohatikka ja 
kalliokohokki) ja mäen pohjoisreunalla on muinaismuistolain tarkoittama linnoitusrakennelma, 
jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa (Metsälaki, Muinaismuistolaki). Maltilliset 
metsähoitotoimet alueella ovat mahdollisia, avohakkuita tulisi välttää. 
 
 
 
3.14. Särkijärvenvuori (Kartta 4., osa-alue 3.14.) 
 
Särkijärvenvuori on Lostijärven pohjoispuolella oleva laaja kalliomäkialue, joka on 
suunnittelualueella yhdessä Lauttakankaanmäen kanssa maisemallisesti merkittävintä osaa 
keskustaajaman pohjoispuolella. Särkijärvenvuori kohoaa korkeana, paikoin äkkijyrkkänä ja 
kallioisena Vanhan Puumalantien ja Lietvedentien välissä. Särkijärvi on osa maisemallista 
kokonaisuutta Särkijärvenvuoren kanssa, mutta näiden välistä kulkeva sähkölinja ja Vanha 
Puumalantie eristävät järven ja vuoren toisistaan vähentäen maisemallisen kokonaisuuden arvoa. 
Särkijärvenvuori on kuitenkin korkeutensa ja kallioisuutensa vuoksi maisemallisesti merkittävä 
sekä Lietvedentieltä (Kuva 34.) että Vanhalta Puumalantieltä katsottuna. 
 
Särkijärvenvuoren alarinteet ovat mäntyvaltaista tuoretta kangasmetsää (MT), ylärinteet  kuivaa 
kangasta (VT) ja lakialueiden kalliot karua kangasta (CT, ClT) tyyppilajistoineen (Kuva 35.). 
Lakialueen ClT-männiköissä todettiin useita esiintymiä kalliohatikkaa (Spergula morisonii) ja 
kalliokohokkia (Silene rupestris). Lajit ovat vähälukuisia, mutta eivät uhanalaisia. 
 
Särkijärvenvuoren alue todettiin jälkien ja jätösten perusteella mäyrän (Meles meles) 
elinympäristöksi. Alueen linnusto todettiin tavanomaiseksi boreaalisten havumetsien lajistoksi. 
Alueen kasvilajisto todettiin monipuoliseksi, mutta tavanomaiseksi. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Särkijärvenvuori tulisi jättää nykytilaansa sen suuren maisemallisen merkityksen vuoksi. 
Metsätalous alueella on mahdollista, mutta avohakkuita tulisi välttää maisemallisista syistä.  
 

  
Kuva 34. Näkymä Särkijärvenvuoren  
pohjoispäästä Lietvedentielle. 

Kuva 35. Särkijärvenvuoren lakea. Kuvassa 
näkyy mäyrän käyttämä polku. 
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3.15. Särkijärvi (Kartta 4., osa-alue 3.15.) 
 
Särkijärvi on erittäin ruskeavetinen eu-dystrofinen, jyrkkärantainen järvi. Särkijärven veden laatuun 
on vaikuttnut voimakkaasti valuma-alueen suopainanteiden ojitus ja pohjoispään peltoviljely. Järvi 
on tämän vuoksi ruskeavetisempi ja rehevämpi kuin se luontaisesti olisi. Järven eteläpään kapein 
osa on osin umpeenkasvanut rehevöitymisen vuoksi. Eteläpäästä laskee oja Koskenselän rantaan. 
Veden vaihtuvuus järvessä on hidasta. 
 
Rantavyöhyke todettiin lajistoltaan tavanomaiseksi rantametsäksi (MT, OMaT), jossa oli paikoin 
todettavissa korpimaisia piirteitä. Vesikasvilajisto todettiin tavanomaiseksi dystrofisten vesien 
lajistoksi. Järven eteläpään alavan, osin kivikkoisen rantametsän lajisto indikoi lehtomaisuutta, 
mutta kosteapohjainen metsä on ojitettu ja hakattu eikä ole enää luonnontilainen. Lajistoltaan 
eteläosan rantametsät todettiin tavanomaisiksi ja lajistossa oli todettavissa tulokkaina 
kulttuurilajistoa.  
 
Särkijärven pohjoispäässä jatkuva ruhjelaakso on sedimenttimaan peittämää ja raivattu aikanaan 
pelloiksi. Peltojen kautta virtaava oja laskee Särkijärveen lisäten järven ravinteisuutta. Itärantaa 
pitkin kulkee Vanha Puumalantie ja sen ja rannan välissä vielä sähkölinja, jotka heikentävät järven 
virkistys- ja käyttöarvoa sekä maisemallista arvoa.  
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Särkijärven itäranta ei sovellu rantarakentamiseen rantaa pitkin kulkevan sähkölinjan ja Vanhan 
Puumalantien vuoksi. Myös järven länsirantaa pitkin kulkee paikallistie järven eteläosassa. Järven 
kapeuden vuoksi järvi tulisi jättää nykytilaansa. 
 
 
 
3.16. Lampila (Kartta 4., osa-alue 3.16.) 
 
Särkijärven ja Lampilan tilan välistä kulkee sorapintainen paikallistie rajaten Lampilan tilaa 
itäsivulla. Itse Lampilan tila peltoineen on pitkällä etelä-pohjoissuunntaisella, hietapitoisella 
harjanteella, joka pohjoisessa päätyy Hepolammen rantaan ja etelässä Lauttakankaanmäkeen.  
Suurin osa harjannealueesta on viljelyksestä poistunutta peltoa. Harjanteen eteläpään metsä  (VT, 
MT) on avohakattu ja harjanetta lounaispuolelta kiertävä korpinotkelma on ojitettu ja puusto lähes 
kokonaan  hakattu aina Lauttakankaanmäen reunaan asti. Harjanteen pohjoispäässä oli todettavissa 
nuorehkoa mäntytaimikkoa (MT). Harjanteen kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. Sekä 
kasvi- että lintuajistossa oli todettavissa voimakas kulttuurivaikutus (esim. linnuista alueella 
todettiin keltasirkun, viherpeipon, haarapääskyn ja västäräkin reviirit). 
 
Lampilan tilan pääosin viljelemättömät pellot rajautuvat lännessä pitkään, etelä-pohjoissuuntaiseen 
korpinotkelmaan, joka alkaa etelässä Lauttakankaanmäen juurelta ja päätyy pohjoisessa 
Hepolampeen. Korpinotkelma on ojitettu ja puusto on korjattu lehtipuuvaltaisesta notkelmasta eikä 
se ole enää luonnontilainen. Korpinotkelman länsipuolella, paikallistien molemmin puolin on tehty 
avo- ja harvennushakkuita keski-ikäisessä männikössä, jotka todettiin pääosin MT-kankaiksi, 
korkeammilta kumpareilta VT-kankaiksi ja kalliokumpareilla oli todettavissa pienialaisia ClT-
männiköitä. Kasvilajisto tällä alueella todettiin tyypilliseksi kangasmetsien lajistoksi ja lintulajisto 
tavanomaiseksi borealisten havu- ja sekametsien lajistoksi (esim. mustarastas, punakylkirastas, 
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vihervarpunen, peippo ja hakkuaukealla metsäkirvinen sekä lehtokerttu).  Tiestön ja erilaisten 
reunavaikutusten vuoksi alueen kasvilajistossa oli todettavissa myös voimakas kulttuurivaikutus.  
 
Länteen päin, kohti Koskenselän rantaa mentäessä, maasto laskee loivasti päätyen hietamaille 
tyypillisiin, pitkänomaisiin suopainanteisiin. Tällaiset hietakumpareiden väliset painannesuot ovat 
yleensä ohututrpeisia, melko kuivia ja niukkalajisia rämeitä tai korpia. Kuivuuden vuoksi 
kasvilajisto indikoi lähinnä kosteapohjaisia ja soistuvia kangasmetsiä ei niinkään soita. 
Kosteimmilla paikoilla todettiin harvaa hiirenporras-kasvustoa. Kaikki tämän osa-alueen 
suopainanteet todettiin ojitetuiksi ja kasvi- sekä lintulajisto tavanomaiseksi. 
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
Osa-alueen hietaharjanteet ovat varsin matalia, jonka vuoksi ne eivät muodosta merkittävää 
pohjaveden keräytymisaluetta. Osa-alue on kuitenkin osa laajempaa harjualuetta, jonka vuoksi 
alueen maankäyttö tulisi suunnitella niin, ettei uhkaa pohjavedelle muodostu.  
 

  
Kuva 36. Lampilan tilan ympäristö on pääosin 
hakattu. Taustalla Lampilan rakennuksia 

Kuva 37. Lampilan alue on pääosin hietapitoista 
harjusoraa. Tieleikkaus tilan lounaispuolelta. 

 
 
 
3.17. Lampilan alueen ranta (Kartta 4., osa-alue 3.17.) 
 
Lampilan alueen ranta Lauttakankaanmäen kohdalta Hepolammin eteläpuolelle asti on kivistä 
harjusorarantaa. Rannan takana on harjusoran peittämää kalliokumparemaastoa, jonka notkelmat 
ovat aavistuksen soistuneet. Metsät alueella ovat lajistoltaan tavanomaisia tuoreiden kangasmetsien 
lajistoa (MT). Kumpareiden laet todettiin paikoin VT ja ClT-männiköiksi, joiden lajisto todettiin 
niinikään tavanomaiseksi. Rantaviivan yläpuolella oli todettavissa laaja kivikkoinen rantaterassi, 
jolle alueen kesäasunnot on rakennettu. Osa rakennuksista on 40-50-luvulta. Näistä rakennuksista 
osa on kunnostettu, osa hylätty (Kuva 39.).  
 
Alueen kallioinen, polveileva rantaviiva todettiin suurimmaksi osaksi kasvittomaksi, 
vesikasvilajisto indikoi oligotrofista vettä, lajisto todettiin tavanomaiseksi. Erityisesti 
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soraikkoniemet ovat kasvittomia, jäiden muovaamia ja pallerantaisia (Kuva 38.). Myös alueen 
linnusto todettiin tavanomaiseksi oligotrofisten vesien ja boreaalisten havumetsien lajistoksi. 
Pesimälinnustosta todettakoon rantasipi, kalalokki, harmaasieppo, peippo, pajulintu ja mustarastas. 
 

  
Kuva 38. Osa-alueelle tyypillistä kivikkorantaa. 
Vesikasvillisuus alueella on niukkaa.  

Kuva 39. Osa vanhimmasta rakennuskannasta 
alueella on hylätty ja korjauskelvottomia. 

 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Alueen korjauskelvoton rakennuskanta tulisi purkaa ja 
purkujätteet hävittää asianmukaisesti alueen maisemallisen arvon parantamiseksi. 
 
 
 
3.18. Hepolampi (Kartta 5., osa-alue 3.18.) 
 
Hepolampi on kalliperän murroslinjaan muodostunut rämereunainen suolampi, jota koillis- ja 
itäsivun rinnepeltojen valumavedet ovat rehevöittäneet (Kuva 40.). lampea kiertääkin taaja 
järviruokokasvusto eikä lampea voi pitää luonnontilaisena. Lampea ympäröivät pellot ovat nykyisin 
taimikkoina. Hepolampi laskee Koskenselälle Tetriluodon kohdalla olevan pienen, matalan lahden 
kautta. Lahden edustalla on pieni luoto ja kivikkoa. Eteläpuolella on toinen matala ja maatuva lahti, 
jota rajautuu kahteen kallioniemeen (Kuva 41.). Molemmat lahdet ovat kallioperän murroslinjaan 
muodostuneiden korpijuotteiden jatkeena. 
 
Sekä Hepolammen että sen ympäristön  kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi 
kangasmetsien ja soiden lajistoksi. Myös rantavyöhykkeen kasvi- ja lintulajisto todettiin 
tavanomaiseksi. Rantojen kasvilajisto indikoi oligotrofista vettä. Lahdelmia lukuunottamatta ranta 
oli lähes kasvitonta. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Rannan lahdelmat pienen kokonsa ja mataluutensa vuoksi eivät sovellu rantarakentamiseen. 
Lahdelmia erottavat kallioniemet ja lahtien edustan kallioluodot ovat ovat maisemallisesti 
merkittäviä sekä lintujen lepoaluetta, jonka vuoksi alue tulisi jättää nykytilaansa. Suorantainen ja 
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pienialainen Hepolampi ei ruskeavetisyytensä ja rehevöityneisyytensä vuoksi sovellu erityisen 
hyvin rantarakentamiseen, jonka vuoksi alue tulisi jättää rantarakentamisen ulkopuolelle. 
 

Kuva 40. Hepolampi koillisrannalta kuvattuna. Kuva 41. Koskenselän rantaa Hepolammen 
laskuojan läheltä. 

 
 
 
3.19. Metiäislampi (Kartta 5., osa-alue 3.19) 
 
Metiäislampi on ruhjealueeseen muodostunut, hyvin ruskeavetinen vesi. Lammen pohjoispuolella 
valuma-alueeseen kuuluu peltoja, joiden valumavedet ovat rehevöittäneet lammen pohjoisrantaa. 
Lammen länsirantaa pitkin kulkee Lietvedentie, jolla on liikenteen runsauden vuoksi myös 
vaikutusta lammen veden laatuun (Kuva 42.). Rehevöitymistä indikoi rantojen järviruokokasvustot 
(Phragmites australis).   Koska Metiäislammessa veden vaihtuvuus on hyvin hidasta, lammen 
veden laatu saattaa heiketä tulevaisuudessa, jos valuma-alueelta tuleva kuormitus jatkuu. Sama 
tilanne on useimmilla suunnittelualueen pienillä vesillä (Hepolampi, Särkijärvi ja Lostijärvi). 
 

Kuva 42. Metiäislampi Lietvedentieltä 
kuvatttuna. 

Kuva 43. Metiäislammen koillisrannan MaT-
kuusikkoa. 

 
Metiäislammen rantametsiä on hakattu ja lähiympäristön metsät ovat intensiivisen metsätalouden 
aluetta. Puusto alueella on keski-ikäistä, mäntyvaltaista kangasmetsää (MT). Lähempänä lammen 
rantaa puusto muuttuu kuusivaltaiseksi ja kenttäkerroksessa on todettavissa korpimaisia piirteitä 
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(Kuva 43.). Metiäislammen pohjoispuolen maaperä on hietapitoisempaa ja rinteiden metsät  
rehevämpiä (OMaT). Metiäislammen ja sen ympäristön kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaisksi 
dystrofisten vesien ja kangasmetsien lajistoksi. 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.  Metiäislammen länsirannan 
maankäytön vaihtoehdot ovat vähäiset lammen rantaa pitkin kulkevan Lietvedentien vuoksi. Ranta 
tulisikin jättää nykytilaansa ja turvata riittävä suojavyöhyke lammen ja Lietvedentien välille. 
Lammen etelärannan kallioniemi on lammen paikallismaisemassa merkittävä tekijä, jonka vuoksi se 
tulisi jättää nykytilaansa. Mahdollinen rantarakentaminen tulisi suunnata lammen itärannalle. 
 
 
 
3.20. Jalkanen (Kartat 4. ja 5., osa-alue 3.20) 
 
Jalkanen on Särkijärven länsipuolelta pohjoiseen Vanhatuvalle kulkeva harjujakso, jossa maaperä 
on hietapitoista soraa. Harjun metsät ovat tyypillistä mäntyvaltaista kangasmetsää (MT, VT, 
kuvimmilta paikoilta CT-kangasta). Harjun itäpuolella on murroslinjaan muodostunut 
korpipainanne, joka on ojitettu ja hakattu (Kuva 47.). Harjun länsirinne viettää kohti Hylkeenlahtea 
ja alarinteillä metsät ovat mäntyvaltaista sekametsää (OMaT). Lähellä rantaa maaperän muuttuu 
kivisemmäksi ja pienet, matalat kalliokumpareet hallitsevat maisemaa. Kaksi pientä lahdelmaa 
alueelta on soistunut umpeen (sararahkaturvetta) (Kuva 45.). Alarinteeseen, lähelle rantaa on 
raivattu kapea, pitkänomainen niitty, mutta se on jo jäänyt pois käytöstä. Alueen kasvi- ja 
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. Harjun lakialueelta etsittiin erityisesti 
kangasvuokkoa, mutta lajia ei todettu alueella. 
 
Harjua pitkin kulkee paikallistie, joka alueen pohjoispäässä, umpeutuvan lahdelman kohdalla tulee 
lähelle Hylkeenlahden rantaa. Lahdelman länsisivulla on kapea, maisemallisesti merkittävä 
niemenkärki. Itse lahti on matala ja maatumassa umpeen. Lähellä Vanhatupaa tien itäpuolella on 
kaksi korkeaa kalliokumparetta ja kalliojyrkänne, jolla todettiin mm. kalliohatikkaa (Spergula 
morisonii) ja haurasloikkoa (Cystopteris fragilis) sekä kallionalusrinteessä laaja 
kangaskortekasvusto (Equisetum hyemale). Kallioseinämän valumavesipinnalla todettiin hieman 
yllättäen myös luhtavuohennokkaa (Scutellualria galericulata). Vanhatuvan ympäristön kasvi- ja 
lintulajisto todettiin tavanomaiseksi ranta-, metsä- ja kultuuribiotooppien lajistoksi. 
 

Kuva 44. Jalkasen rannat ovat kivistä harjusoraa. Kuva 45. Matala Koskenselän lahdelma on 
kasvanut umpeen (sararahkaturvetta). 
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Jalkasen itäpuolen korpinotkelmassa todettiin monipuolinen korpilajisto, mm. runsaasti 
maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata). Rauhoitettuja tai uhanlaisia kasvilajeja 
korpinotkelmassa ei kuitenkaan todettu. Myös alueen lintulajisto todettiin tavanomaiseksi.  
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. 
 
Helkeenlahden länsirannan pieni lahdelma on matala ja maatumassa umpeen, jonka vuoksi alue ei 
sovellu rantarakentamiseen. Lahdelman länsipuolen niemi on maisemallisesti merkittävä, jonka 
vuoksi se tulisi jättää nykytilaansa. Hylkeenlahden rantaa kulkevan paikallistien itäpuolella, lähellä 
Vanhatupaa, on kaksi kalliokumparetta, jotka tulisi jättää maisemallisista syistä nykytilaansa. 
Jalkanen on pohjaveden muodostumisaluetta, joka tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä 
suunniteltaessa. 
 

  
Kuva 46. Vanhatuvan lähellä oleva avokallio, 
jolla todettiin kalliohatikkaa. 

Kuva 47. Jalkasen itäpuolen koprinotkelma on 
hakattu ja ojitettu. 

 
 
 
3.21. Valtolan, Oivilan ja Hylkeenlahden kylämaisema (Karta 5., osa-alue 3.21.) 
 
Valtolan, Oivilan ja Hylkeenlahden tilojen muodostama kylämaisema peltoineen on muodostunut 
laajalle hietapitoisen soran muodostamalla mäkialueelle. Avoin viljelymaisema on ainakin osittain 
umpeutumassa, koska Valtolan eteläpuolen pellot ja Oivilan pellot ovat puskettumassa tai istutettu 
puulle (Kuva 48.). Peltojen ympärillä olevat mäkialueet ovat mäntyvaltaisia kankaita (MT,), joista 
suurin osa on hakattu viime vuosina. Kylämaiseman halki kulkee Lietvedentietä seuraileva 
voimalinja, jonka länsipuolelle jää Hylkeenlahden tila. 
 
Hylkeenlahden tilan pellot ovat viljeltyjä. Lietvedentien ja Hylkeenlahden tilan väliin jää osin 
hakattu lehtimetsä (OMaT), joka on aiemmin ollut ilmeisesti metsälaidunta, mutta on nykyisin 
umpeutuvaa metsäbiotooppia (Kuva 50.). Metsäalue on muodostunut hietapitoisten sedimenttien 
painanteeseen, jonka kosteimmilla paikoilla todettiin runsaasti mm. hiirenporrasta (Athyrium filix-
femina). Kosteimmat paikat on ojitettu. Kuivemmilla paikoilla oli todettavissa runsaasti isotalvikkia 
(Pyrola rotundifolia). Alueen kasvilajisto todettiin kaiken kaikkiaan hyvin monipuoliseksi mm. 
runsaan niittylajiston vuoksi. Myös lintulajisto oli tavanomaista monipuolisempi (mm. 
punakylkirastaan, mustarastaan, räkättirastaan, lehtokertun ja mustapääkertun reviirit todettiin 
alueella). Kaiken kaikkiaan lajisto alueella osoittautui kuitenkin tavanomaiseksi. Hylkeenlahden 
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tilan eteläpuolen hietamaat ovat nuorta mäntyä kasvavaa kangasmetsää (MT) (Kuva 51.). Alue 
rajautuu etelässä murroslinjan korpijuotteeseen. Alueen niukka kasvi- ja lintulajisto todettiin 
tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. 
 

  
Kuva 48. Oivilan umpeutuvaa maisemaa 
pohjoisesta kuvattuna. 

Kuva 49. Valtolan luona olevan museon pihapiiri 
on alkanut puskettua.   

 

Kuva 50. Hylkeenlahden tilan koillispuolen 
kosteapohjaista metsää. 

Kuva 51. Hylkeenlahden tilan eteläpuolen MT-
kangasta. 

 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Alueella ei myöskään todettu 
arvokkaita luontokohteita tai muita merkittäviä luontoarvoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huomioon 
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
 
 
3.22. Hylkeenlahden perukka (Kartat 5. ja 6., osa-alue 3.22.) 
 
Hylkeenlahden perukka on hietapohjainen, matalahko lahti (Kuva 52.), jossa on muutamia pieniä 
saaria. Lahden pohjukaan laskeva oja tuo ojitetuilta soilta ja pelloilta runsaasti humusta, joka näkyy 
lahden perukan liettymisenä. Liettymisen hillitsemiseksi ojaan on kaivettu saostusallas ennen ojan 
laskemista Hylkeenlahteen (Kuva 53.). Lahden perukan metsät Lietvedentiehen asti on hakattu 
(Kuva 54.) ja Vanhatuvan pohjoispuolen rinne on nuorta, n. 20-30 –vuotiasta sekametsää (Kuva 
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55.) (alarinteiltä OMaT, ylärinteiltä MT). Hakkuaukan maaperä on hietapitoista, mutta varsin 
kivistä. Hylkeenlahden perukan ja hakkuuaukean kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. 
Lähellä Lietvedentietä on korkea, jyrkkä kalliokumpare, joka on maisemallisesti merkittävä. Ko. 
mäki on mäntyvaltaista MT-kangasta, jonka kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi. 
 

  
Kuva 52. Hylkeenlahden perukka 
etelästäkuvattuna. 

Kuva 53. Hylkeenlahteen laskevan ojan 
saostusallas lahden rannalla. 

  
Kuva 54. Hylkeenlahden perukan hakkuuaukeaa 
Lietvedentielle päin kuvattuna. 

Kuva 55. Hylkeenlahden perukan koillisrinteen 
nuorta metsää. 

 
Hylkeenlahden pohjoisrannalla Lietvedentie kulkee rannan suuntaisesti lähellä rantaviivaa. Rantaan 
on rakennettu myös levähdyspaikka. Levähdyspaikan ympäristössä, valtatien ja rannan välissä 
kasvaa useita järeitä haapoja, joista osassa todettiin tikankoloja. Kaikki kookkaat haavat käytiin 
systemaattisesti läpi, mutta niissä ei todettu merkkejä liito-oravan (Pteromys volans) oleskelusta 
alueella. Kasvi- ja lintulajisto alueella todettiin tavanomaiseksi. Akkasaarten eteläpuolen pieni luoto 
todettiin kuikan (Gavia arctica) pesimäympäristöksi. Pariskunta soidinteli ja oleskeli luodon 
läheisyydessä koko inventointijakson ajan. 
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia 
lintulajeja. Levähdyspaikan ympäristö tulisi jättää nykytilaansa kookkaiden kolohaapojen vuoksi. 
Haapojen vuoksi rantametsä soveltuu liito-oravan elinympäristöksi (luonnon monimuotisuusalue).  
Hylkeenlahden perukan korkea kalliomäki tulisi jättää nykytilaansa maisemallisesti merkittävänä. 
Metsännhoito mäkialueella on mahdollista, mutta korkeimmalla kohdalla avohakkuuta tulisi välttää. 
Akkasaaren eteläpuolen pieni luoto tulee jättää pienialaisena (alle 2 ha) nykytilaansa. 
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3.23. Sahanlahti (Kartta 6., osa-alue 3.23.) 
 
Sahanlahti on kallioperän murroslinjaan muodostunut lahti, johon mm. Kaitajärvi ja Lohijärvi 
laskevat vetensä kapean kosken kautta. Aluetta luonnehtivat lukuisat korkeat kalliokumpareet 
jäkäläkallioineen ja kitukasvuisine mäntyineen (ClT-männiköitä) (kuva 57.). Joillain kallioilla 
todettiin myös kalliokohokkia (Silene rupestris). Kalliokumpareiden välialueet ovat hietapitoisten 
sedimenttien peitossa ja kasvillisuudeltaan kalliolaueita monilajisempia (MT- ja OMaT-
männiköitä). Sahanlahden itärannalla, museorakennuksista Hylkeenlahteen päin, on suuria 
siirtolohkarekasaumia kalliokumpareiden välissä (kuva 58.). Itärannan niemenkärki on kallioinen ja 
yhdessä siirtolohkareiden ja kalliokumpareiden kanssa maisemallisesti merkittävä. Maisemallista 
kokonaisuutta täydentää niemenkärjen kanssa samansuuntainen, kallioinen Verkkosaari ja edelleen 
kauempana järvellä oleva Tetriluoto. Tetriluodolla todettiin pesivä kuikkapari (Gavia arctica). 
 
Sahanlahden länsiranta on hietapitoisten sedimenttein peittämää, jonka vuoksi alue on suurista 
korkeuseroista huolimatta profiililtaan hieman loivempaa kuin itäranta. Myös kasvillisuus on 
hieman itärantaa rehevämpää. Sahanlahden erottaa Lotjalahdesta kallioinen niemi. Niemen takana 
on korkea kalliomäki aivan Lietvedentien varressa. Alueen kangasmetsien (MT, VT) valtapuuna on 
mänty. Puusto on keski-ikäistä, paikoin ensiharvennettua. Alavilla alueilla, lähellä rantaa 
kangasmetsät saavat lehtomaisia piirteitä (OMaT) ja kuusen osuus puustossa kasvaa. Aivan 
rantavyöhykkeessä valtalajeina ovat koivut, lepät ja haapa (Betula pubescens, B. pendula, Alnus 
incana, A. glutinosa, Populus tremula). 
 
Sahan hotelli- ja museoalueella on erityyppisiä kultuuribiotooppeja, joiden kasvi- ja lintulajisto 
todettiin tavanomaiseksi. Koskessa todettiin jonkin verran rikkabalsamia (Impatiens parviflora), 
joka on pohjoisamerikkalainen tulokaslaji. Sahanlahden itä- ja länsirannan kasvi- ja lintulajisto 
todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja oligotrofisten vesien lajistoksi.  
 
Sahan alue on museoaluetta, jossa toimii hotelli (aluetta rajattu ohuella katkoviivalla kartalle 6.). 
Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta, itse saha on aloittanut toimintansa jo 1700-
luvulla, jolta ajalta ovat vanhimmat merkit mm. Sahanlahteen laskevassa koskessa. Sahanlahdessa 
on venelaituri ja länsirannalla kulkee lenkkeilypolku, joka jatkuu Kuoreksenmäelle. Polku kiertää 
hotellilta lähtiessä pienen lahden ja polulta pääsee ennen Kuoreksenmäkeää poikkeamaan pieneen 
kallioniemeen, josta menee kävelysilta lahden yli takaisin Sahan alueelle. Sahanlahden itäpuolen 
siirtolohkarealueelle on rakennettu kota ja tulentekopaikka (kuva 56.). Alueella on myös vanhoja 
rakennusten jäänteitä ja entisen pihapiirin istutuksia sekä jätemaakasoja.  
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia 
lintulajeja. Museoalue on historiallisesti merkittävä, joka on otettava huomioon alueen maankäyttöä 
suunniteltaessa.  Sahanlahden itärannan korkeat kalliokumpareet ja suuret siirtolohkareet ovat 
maisemallisesti merkittäviä. Samoin kallioniemet Sahanlahden molemmin puolin sekä kalliomäki 
Lietvedentien varressa. Em. alueet tulisi maisemallisesti merkittävinä jättää nykytilaansa. 
Verkkosaari ja Tetriluoto kallioisina ja pienialaisina (alle 2ha) ja Sahanlahden 
maisemakokonaisuuteen liittyvinä tulisi jättää nykytilaansa. 
 
Sahanlahden itärantaa ja länsirantaa voisi kehittää siistimällä paikkoja ja muuttamalla puustoa 
puistomaisempaan suuntaan. Alue on vanhaa kulttuurimaisemaa, jonka vuoksi puistomaisuus sopisi 
alueen maisemakuvaan. 
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Kuva 56. Leiryitymispaikan kota Sahanlahden 
itärannalla.  
 

 
Kuva 57. Sahanlahden korkeita 
kalliokumpuja. Taustalla Lietvedentie. 

Kuva 58. Suuria siirtolohkareita Sahanlahden 
itärannan leiriytymispaikalla. 

 
 

  
Kuva 59. Sahanlahden hotellirakennus Kuva 60. Sahanlahden koski ja uittoränni. 
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3.24. Kuoreksenmäki (Kartta 6., osa-alue 3.24.) 
 
Kuoreksenmäki on korkea, rinteiltään melko jyrkkä kalliomäki, jonka etelä- ja pohoisrinne ovat 
hietapitoisten sedimenttien peittämiä. Etelärinne on varsin loiva ja hietainen (Kuva 61.). Itärinne on 
kallioinen ja laskee Saimaaseen varsin jyrkästi. Kuoreksenmäen rannat ovat kasvittomia tai 
niukkakasvisia (Kuva 62.). Lajisto indikoi oligotrofista vettä. Hietapohjaisten lahdelmien vesi on 
ruskeaa ilmeisesti valuma-alueen soiden ojituksista johtuen. Kuoreksenmäen länsirinne laskee 
jyrkästi kallioperän ruhjeeseen. Ruhjeen pohjala on ojitettu korpipainanne, joka ulottuu 
Kuhalanlahteen asti. Ruhjelaueen vastarinne Kankaalaan päin nousee myös hyvin jyrkästi. Etelässä 
Kuoreksenmäki päätyy kallioiseen Kuoreksenniemeen (Kuvat 63.-64.) ja sen rajaamaan 
hietapohjaiseen Kuhalanlahteen. Lahden perukka on jonkin verran rehevöitynyt, koska murroslinjan 
korvesta on vedetty oja lahteen. 
 
Alueen metsät ovat 40-50 –vuotiasta männikköä (MT, alarinteet MaT ja OMaT). Kuoreksenmäen 
länsipuolen ruhjevyöhykkeessä valtapuuna on paikoin kuusi ja kenttäkerroksen lajisto indikoi 
korpimaisuutta. Kuoreksenmäen etelärinne on paikoin VT- ja CT-männikköä. Kuoreksenniemen 
kärki on kallioista MT-männikköä. Korkeimmilla kallioilla niemen länsirannalla ja eteläpäässää oli 
paikoin todettavissa pienialaisia ClT-männiköitä (Kuvat 63.-64.).  
 

 

Kuva 61. Kuoreksenmäen etelärinnettä. Kuva 62. Kuoreksenmäen itäsivua. 
  

 
Kuva 63. Kuoreksenniemen itäsivua. Kuva 64. Kuoreksenniemen länsisivua. 
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Kuoreksenmäen ja lähiympäristön kasvi- ja lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetisen ja 
oligotrofisten vesien lajistoksi. Kangasvuokkoa ei  etsinnöistä huolimatta todettu, vaikka 
Kuoreksenmäen etelä- ja länsirinne näyttäisi soveltuvan lajin kasvupaikaksi. Ko. alueilta todettiin 
mm. yövilkka (Goodyera repens) ja häränsilmä (Hypochaeris maculata). 
 
 
Suositus. Suunnittelualueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia 
lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä. Kuoreksenniemi ja Lotjalahden 
eteläpuolen kalliojyrkänne Kuoreksenmäen rannassa ovat maisemallisesti merkittäviä, jonka vuoksi 
ne tulisi jättää nykytilaansa. 
 
 
 

4. YHTEENVETO 
 
Suunnittelualueellta ei todettu rauhoitettuja kasvilajeja eikä uhanalaisia kasvi- tai lintulajeja, joilla 
olisi merkitystä alueen maankäytön suunnitteluassa. Useat kalliomäet sekä Sahnalahden 
siirtolohkareet ovat maisemallisesti merkittäviä, jonka vuoksi ne tulisi jättää nykytilaansa. 
Kalliomäet ovat myös Metsälain tarkoittamia karuja elinympräistöjä. Varovainen metsänhoito 
mäkien lakialueilla on mahdollista. Samoin eräät niemet ja pienet saaret todettiin maisemallisesti 
merkittäviksi. Keskustaajamassa todettiin Metsälain tarkoittama pienvesi ja Pappilanlahti todettiin 
luonnon muotoisuudeltaan merkittäväksi. Sahanlahden alue ja Lauttakankaanmäki ovat myös 
historiallisesti merkittäviä (Muinaismuistolaki). 
 
Suunnittelualueen erityispiirteenä todettiin pienten vesien rehevöityminen (Mesiäinen, Hepolampi, 
Vehkolampi, Lostijärvi ja Särkijärvi), joka on heikentänyt näiden vesien tilaa. Syynä ovat soiden 
ojitus sekä aiempi peltoviljely, jotka ovat rehevöittäneet pienvesieä ja lisänneet pienvesien 
humuskuormitusta. lostijärven rehevöitymiseen saattaa olla myös syynä suljetun kaatopaikan 
ravinnevalumat. Erityisesti ravinnepäästöjä pitäisi pyrkiä rajoittamaan näihin vesiin. 
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