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ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVA
1

JOHDANTO

Pielaveden kunta laittoi vireille Itäosan rantayleiskaavan 2014. Tämä luonto- ja maisemaselvitys
on Itäosan rantayleiskaavan maankäytönsuunnittelua palveleva perusselvitys. Selvitysalueen
luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata maiseman ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat kohteet.
Luonto- ja maisemaselvityksen tavoitteena on paikantaa merkittävät maisema-alueet ja
arvokkaat luontokohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai muutoin alueellisesti
edustavia sekä selvittää uhanalaisen tai alueellisesti muutoin huomionarvoisen lajiston
esiintymiä ja esiintymisedellytyksiä riittävällä tarkkuudella. Selvitysraportissa on esitetty alueen
ympäristöolosuhteiden ja maisema- ja luontoarvojen nykytila sekä hankkeessa huomioitavat
maisema- ja luontokohteet.
Luonto- ja maisemaselvityksestä on vastannut FM, biologi Jari Kärkkäinen FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta.

2

SELVITYSALUE

itäosan järvien rantavyöhykkeelle laaditaan oikeusvaikutteinen maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen rantaosayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä
ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi.
Osayleiskaava-alue käsittää seuraavien järvien ja lampien rantavyöhykkeet: Kotajärvi,
Kenkäjärvi, Valkeisjärvi, Pahkajärvi, Löytänä, Lampaanjärvi, Yijänköjärvi, Munkinlampi, Leväjärvi,
Itäjärvi, Korppinen, Mäkijärvi, Oravaisjärvi, Haapajärvi, Pieni-Kiukoinen, Iso-Kiukoinen, Majonen,
Löytynjärvi, Kiukoinen, Saari-Pajunen, Iso-Pajunen, Luupää, Pieni-Panka ja Iso-Panka.
Kaavarajaus noudattaa itä- ja eteläosassa kuntarajoja, jotka Pielavesi jakaa Iisalmen ja Kuopion
kanssa. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Kiuruveden rajaan. Länsiosassa rajoina toimivat pääosin
Pielaveden muiden, jo laadittujen yleiskaavojen rajat. Näitä ovet Pielavesijärven
rantaosayleiskaava, Kirkonkylän osayleiskaava ja Nilakan ja kunnan eteläosan
rantaosayleiskaava. Luoteisosassa kaavaraja myötäilee seututietä numero 561.
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. Kaavarajaus noudattaa itä- ja eteläosassa kuntarajoja, jotka
Pielavesi jakaa Iisalmen ja Kuopion kanssa. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Kiuruveden rajaan.
(pohjakartta © Maanmittauslaitos 2015).
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3
3.1

AINEISTO JA MENETELMÄT
Yleistä

Selvitysalueen luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat alueet sekä alueella mahdollisesti esiintyvä arvokas lajisto.
Luontoselvitysraportissa on kuvailtu alueen luonnon yleis- ja erityispiirteet sekä paikannettu
luonnon kannalta arvokkaat kohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin
alueellisesti edustavia kohteita, arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisen, EU:n luonto- ja/tai
lintudirektiiveissä mainitun tai muutoin merkittävän kasvilajiston kasvupaikkoja tai eläinlajiston
elinympäristöjä.
3.2

Lähtöaineisto

Tärkeimmät lähtöaineistot ovat olleet:

3.3



GTK: kallio- ja maaperäkartta (http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/).



Luonnonvarakeskus: Monilähteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoinen
aineistot (http://kartta.luke.fi/opendata/valinta.html)



Suomen ympäristökeskus: Uhanalaiset lajit, irrottamisajan kohta 10.3.2015.



Koskinen,
M
2009:
Pohjois-Savon
maisemanähtävyyksien päivitysinventointi.



Pohjois-Savon Liitto 2011: Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2. Pohjois-Savon
liiton julkaisu A:66

arvokkaiden

maisema-alueiden

ja

Maastotyö

Luonto- ja maisemaselvitys painottuu luonto- ja kasvillisuuskartoitukseen.
Maastotyö
suoritettiin seitsemän päivän aikana (26.5, 1.6, 3.7, 27.7, 28.7, 29.7 ja 20.8.2015). Pääosa
järvistä ja lammista kartoitettiin kävellen, mutta isommilla järvillä käytettiin venettä
(Lampaanjärvi ja Iso-Panka).
Kasvillisuusinventoinneissa tarkasteltiin metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä,
luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisia arvokkaita luontotyyppejä
sekä mahdollisia arvokkaan tai alueellisesti huomionarvoisen lajiston kasvupaikkoja.
Maastossa havainnoitiin kasvillisuuden lisäksi vesi- ja rantalinnusto. Maastossa tutkittiin myös
liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt eli varttuneet-vanhat kuusimetsän ja kuusisekametsät,
joissa kasvaa sekapuuna lehtipuuta kuten haapaa ja koivua.
Maisemaselvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskaava osayleiskaavan alueen maiseman
perusrakenteesta ja nykytilasta. Maisemaselvitys perustuu olemassa olevaan aineistoon,
karttatarkasteluihin sekä maastoinventointiin. Maastossa kartoitettiin selvitysalueen
maisemarakenne ja arvokkaimmat maisematilat ja kohteet. Työssä kuvataan: alueen
maisemahistoria, alueen nykytilanne, maisemarakenne, jossa kuvataan maisemakuvan
perustana olevien elementtien jakautumisen ja niiden väliset suhteet sekä maisemakuva.
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3.4

Arvokkaat luontokohteet ja niiden arvottaminen

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää
tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Luontokohteita suojellaan tai huomioidaan muutoin
maankäytössä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen
säilyttämiseksi. Arvokkaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa.
Arvokkaiden luontotyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat
uhanalaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (Lsl 46 § ja 47 §) esiintymät sekä EU:n
luontodirektiivin liitteeseen IV (a) sisällytettyjen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat (LSL 49
§).
3.4.1 Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit

Suojeltavat luontotyypit ovat uhanalaisempi ja merkittävimpiä luontotyyppejä ja ne on lueteltu
luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu sen jälkeen kun
alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saattanut sen maanomistajan
tiedoksi.
Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit ovat:
1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
2) pähkinäpensaslehdot
3) tervaleppäkorvet
4) luonnontilaiset hiekkarannat
5) merenrantaniityt
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
7) katajakedot
8) lehdesniityt
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät
Suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia. Ne ovat
harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä sekä arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle ja
maisemansuojelulle.
3.4.2

Metsälain erityisen tärkeät luontotyypit

Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsätaloustoimissa huomioitavia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä, jotka ilmentävät luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös
muussa maankäytön suunnittelussa.
Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5
hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt
2) lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet, letot vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan
suot sekä luhdat
3) rehevät lehtolaikut
4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen
vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana.
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5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään
kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut
6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot.
3.4.3 Vesilain suojeltavat luontotyypit

Vesilain mukaisten kohteiden (2: 11 §, 27.5.2011/587) muuttaminen tai heikentäminen vaatii
vesilain mukaisen lupamenettelyn. Suojelun kohteena ovat luonnontilainen alle kymmenen
hehtaarin suuruinen flada ja kluuvijärvi, luonnontilainen lähde, Etelä-Suomessa sijaitseva noro
tai enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi
Lisäksi selvityksessä huomioitu myös em. lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon
arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto & Soininen 1998), joita ovat esimerkiksi vanhat havu- ja
sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja
hakamaat.
3.4.4 Arvoluokitus

Luontokohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Luontokohteiden arvoluokitus pohjautuu
seuraavaan jaotukseen (Söderman 1996): a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti
arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) alueellisesti ja
paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.
Kansainvälisesti arvokkaat kohteet
Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 -verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti
merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet).
Kansallisesti arvokkaat kohteet
Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien
kohteet,
erämaa-alueet,
koskiensuojelulain
mukaiset
vesistöt,
valtakunnallisten
suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin
uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat ja edustavat luontotyypit ja niiden
kokonaisuudet, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat
luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti
arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet
Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi
luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten
lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten
edustavat uhanalaiset luontotyypit.
Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet
Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen
tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti
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uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja
edustavat luontokohteet, kuten pienialaiset uhanalaiset tai silmälläpidettävät luontotyypit.
Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen
luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit.
3.5

Maisemansuojelun kannalta arvokkaiden alueiden valintaperusteet

Luonnonmaisemaltaan merkittäväksi luokitetaan näkymältään edustavat rantamaisemat,
näkymäalueiden rajapinnat (niemen kärjet, pienet saaret) sekä rantaosuudet, joilla on
maisemallisia erityispiirteitä. Arvokkaiksi alueiksi mielletään myös edustavimmat pienvesien
pienmaisemat. Arvoluokitus on luontokohteiden mukainen.
Kulttuurimaisemaltaan arvokkaiksi kohteiksi valitaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaiksi todetut kulttuurimaisema-alueet ja perinnemaisemat sekä selvästi
vesimaisemasta erottuvat kulttuurimaisemat.
3.6

Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusluokitus

Selvityksen lajien uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän
esitykseen (Rassi ym. 2010) sekä nisäkkäiden ja lintujen osalta uusimpaan luokitukseen (Tiainen
ym. 2016 ja Liukko ym. 2016). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin
uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia
lajeja. Uhanalaisten lajien esiintymätiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
uhanalaisten lajien rekisteritietoihin (irrotusajankohta 27.5.2014) ja maastohavaintoihin.
Luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit (Raunio ym. 2008).
Uhanalaisuusluokka on selvityksessä esitetty koko maan ja Etelä-Suomen osalta. Selvitysalue
luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen.
4
4.1

YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS
Luonnonhistoria

Viimeisin jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten, ja jäätiköiden sulaminen Ylä-Savon alueella
tapahtui noin 9500–9100 välisenä aikana (Bisi 1988, Alalammi 1990). Jäätikön sulamisen jälkeen
suurin osa Ylä-Savosta, Pielavesi mukaan lukien, oli veden alla. Itämeren Yoldiavaiheen aikana
muodostunut korkein ranta on selvitysalueella noin 160 metriä mpy. Ainoastaan korkeimmat
mäet ovat vedenkoskemattomia (supra-akvaattinen) alueita, sillä ne jäivät ylimmän rannan
yläpuolelle. Selvitysalueella on useita mäkiä, joiden lakialue on vedenkoskematonta.
Maan vapauduttua jäätikön painosta se alkoi kohota nopeasti. Sisä-Suomeen kuroutui kaksi
suurta sisämaajärveä, Suur-Saimaa ja Muinais-Päijänne (noin 8000 vuotta sitten). MuinaisPäijänne ylsi Heinolasta pohjoiseen aina Pihtiputaalle saakka peittäen Pielaveden ja Keiteleen
laajalti alleen. Muinainen Päijänne laski aluksi Pohjanlahteen, mutta Suomen selän kohoamisen
seurauksena virtaussuunta muuttui kohti kaakkoa. Ns. Savonselkä, Kiuruveden pohjoisosien
korkeammat maat, erottivat Suur-Saimaan ja Päijänteen vesialueet toisistaan.
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Kuva 2. Korkein ranta ja vedenkoskemattomat alueet (© GTK).
Korkeimman tasonsa Päijänteen vedenpinta saavutti noin 8000 vuotta sitten. Tuolloin syntynyt
Muinais-Päijänteen korkein ranta on selvitysalueella noin 110 metriä mpy, ja vedenpinta oli noin
12 metriä nykyistä Pielaveden pintaa korkeammalla. Tähän suurjärveen ei kuulunut yhtään
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järveä selvitysalueelta, vaan selvitysalueen vesistöt kuroutuneet ennen Muinais-Päijänteen
syntyä.
Maankohoamisen seurauksena Päijänteen vedet puhkaisivat vesimassoja padonneen
Heinolanharjun. Vedet alkoivat virrata Kymijokeen ja edelleen Suomenlahteen. Keiteleen ja
Pielaveden järvet, kuten Nilakka ja Pielavesi, alkoivat maankohoamisen vaikutuksesta kuroutua
omiksi altaikseen ja ne aloittivat itsenäisen kehityksen.
4.2

Maa- ja kallioperä sekä topografia

Alueen kallioperä kuuluu ns. Savon liuskejaksoon, joka edustaa Svekokarjalaisen
vuorijonovyöhykkeen (noin 1800 milj. vuotta) juuriosia. Kallioperä on selvitysalueella
monimuotoinen. Alueen kallioperässä vaihtelevat happamat syväkivet (mm. granodioriitti,
gabro), pintakivet (mm. kiilleliuske ja -gneissi) sekä emäksiset kivilajit (mm. amfiboliitti).
Pääasiassa kallioperä on kiillegneissiä ja tonaliittia sekä granodioriittia.
Suurin osa selvitysalueen maaperästä on pohjamoreenia. Sora- ja hiekkaesiintymät keskittyvät
kuntaa halkoviin harjujaksoihin. Kaakosta Maaningan rajalta alkava harjujakso haarautuu
Löytynjärven tuntumassa kahtia, joista toinen haara suuntautuu Iso-Pajusen pohjoispuolelle,
jossa se jakautuu kahtia. Luoteeseen suuntautuva jakso päättyy Vaaraslahden Tikkalanniemeen.
Vallitseva maalaji metsäalueilla on eloperäistä maalajeista ja kivennäismaalajeista koostuvaa
kasvualusta. Moreeniselänteiden välisissä notkelmissa on turvetta. Kivennäismaalajit ovat
laajoilla alueilla turpeen peitossa. Järvien läheisyydessä esiintyy kerrostumia, joiden maalajit
ovat savi ja siltti. Jokien varsilla on jokikerrostumia, joiden maalajit ovat sora, hiekka ja siltti.
Topografia on vaihtelevaa mäkimaastoa. Mäkien välissä on laajat suot, jotka on pääosin ojitettu.
Pääasiassa maasto on 110–130 m mpy korkeustasolla. Maaston korkeustaso nousee itään ja
pohjoiseen päin. Itä- ja eteläosalla korkeimmat mäet nouset yli 200 m mpy (mm. Panganmäki,
Pajumäki, Peuranmäki, Vuorimäki ja Katajamäki). Pielavesijärvi on tasolla 102 m mpy,
Lampaanjärvi 128 m mpy, Iso-Panka 122 m mpy, Löytynjärvi 149 mpy ja Kenkäjärvi 147 m mpy.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

LUONTO- JA
MAISEMASELVITYS

9 (58)

11.7.2017

Kuva 3. Kallioperä ja kalliosiirrokset (© GTK).
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Kuva 4. Maaperä (© GTK).
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Kuva 5. Alueen korkokuva (@ MML).
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4.3

Maisema

Pielavesi kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa alue Keski-Suomen järviseutuun ja PohjoisSavon järviseutuun.
Selvitysalue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa. Topografialtaan korkeinta seutua ovat
Valkeisvuoren, Heinämäen, Katajamäen, Tuovilanlahden ja Repomäen alueet, jossa
korkeusvaihtelut näkyvät selvimmin alavien suomaiden ja mäkien vuorotteluna. Korkeimmat
mäet ovat yli 200 m mpy. Kallioperän murtumat ja järvien muodot ovat luode-kaakkosuuntaiset.
Soita on mäkien välisissä painanteissa ja laajahkoilla alavilla alueilla. Vesistöjä merkitys
maisemakuvassa on paikallinen.
Asutus keskittyy alueen pohjoispuolen järvien rannoille ja mäkien lakiosille kuten esim.
Heinämäelle, joka on maiseman kannalta merkittävä maisema-alue (Pohjois-Savon liitto 2011).
Selvitysalueen eteläosalla asutus on harvaa ja hajallaan. Pohjoisosalla järvien rannoille sijoittuva
asutuksen lähellä olevat pellot eivät pääsääntöisesti maisemallisesti avaudu suoraan vesistöön,
vaan rannan tuntumassa oleva puusto estää suorat näkymät järvelle tai lammelle. Kaava-alueen
itäosalla Kiukoisen kaakkoisranta rajautuu pieneltä osin Maaningan ja Lapinlahden edustava
kulttuurimaisema-alueeseen.
Heinämäen maisema-alueella pellot ovat keskittyneet mäen viljaville lakialueille ja lämpimille
rinteille (Koskinen 2009, Pohjois-Savon liitto 2011). Heinämäki on tyypillinen Keski-Suomen
järviseudun vedenjakajaseudun mäkikylä. Kylä muodostuu kahdesta erillisestä viljelyaukeasta.
Vanhimmat tilat ovat maisemassa hallitsevilla paikoilla peltojensa keskellä mäen lakipaikoilla ja
rinteillä. Uudempi asutus on keskittynyt teiden varsille. Mäen avoimelta laelta aukeaa pitkiä
näkymiä
ympäröivään
vedenjakajaseudun
karuun
metsämaisemaan.
Muita
kulttuurimaisemaltaan merkittäviä alueita ovat edellä mainitun Heinämäen lisäksi PieniSulkavan, Pajuskylän ja Korppiskylän alueilla. Pieni-Sulkavan yhtenäinen ja laaja peltoalue on
osoitettu Pohjois-Savon maakuntakaavassa maatalousalueeksi, joka halutaan säilyttää
maatalouskäytössä. Alueella on yksi perinnemaisemakohde Kontumäen laitumet, joka ei ole
lähellä Kontulammen rantaa.
Luonnonmaisemaltaan edustavin alue on Löytynjärven kapea ja kallioinen Kesälahti,
Löytynpuron sekä Kitti-Kiukoisen ja Mylly Kiukoisen lampien ympäristö. Alue on osoitettu
Pohjois-Savon maakuntakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
(MY1).
Alueen isoimman järven Lampaanjärven maisemalle on ominaista pienet saaret ja luodot,
lehtivaltaiset rantametsät ja tulva-alaiset pensasvaltaiset matalat rannat sekä erityisesti etelässä
laajat ruovikot. Haapajärven maisemaa myös hallitsevat ruovikot ja avoluhtarannat.
4.4

Pinta- ja pohjavedet

Luokitettuja pohjavesialueita on alueella viisi: Piensulkava, Pieni-Korppinen, Oravaisjärvi,
Ulppaankankaat ja Pajuskylä (taulukko 1). Näistä Pieni-Korppinen, Oravaisjärvi ja Pajuskylä
sijoittuvat vesistön tuntumaan (alle 200 m rannasta). Selvitysalueen rajalla on Honkamäen
(0859501) vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.
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Taulukko 1. Pohjavesialueet.
Nimi
Piensulkava

Tunnus
0859505

Pieni-Korppinen

0859514

Oravaisjärvi

0859507

Ulppaankankaat

0859512

Pajuskylä

0859503

Luokka
Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue
Vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue
Vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue

Selvitysalueen länsi-, keski- ja eteläosan vesistöt kuuluvat Kymijoen päävesistön (14)
Rautalamminreitin valuma-alueeseen (14.7). Alueen pohjois- ja itäosan vesistöt sijoittuvat
Vuoksen (04) päävesistön Kallaveden yläosan valuma-alueelle (04.28).
Suurin osa selvitysalueen vesistöistä sijoittuu seuraavalle neljälle valuma-alueelle: Lampaanjoen
valuma-alue (14.746), Lampaanjärven valuma-alue (14.747) ja Petäjäjoen valuma-alue (14.748)
ja Sulkavajärven valuma-alue (04.554). Muut valuma-alueet ovat: Pielaveden valuma-alue
(14.741), Alajoen-Yijäkönjärven valuma-alue (14.745), Ala-Pulkon valuma-alue (04.287),
Maaninkajärven – Ylä-Ruokoveden valuma-alue (04.282), Löytynpuron valuma-alue (04.288) ja
Kourupuron valuma-alue (04.522).
Selvitysalueen isoin järvi on Lampaanjärvi, jonka valuma-alue on järven luusuassa 132,2 km2.
Järven vedet laskevat Pielaveteen Lampaanjoen kautta. Lampaanjoen valuma-alue on 219 km2.
Lampaanjärven pinta-ala on 15,5 km2. Järven keskisyvyys on 3,1 metriä ja sen suurin syvyys on
15 metriä. Lampaanjoen vesistön veden laatua on seurattu Lampaanjärven syvännepisteessä ja
Lampaanjoessa lähekkäin sijaitsevilla havaintopaikoilla noin 5 km Lampaanjärvestä alavirtaan.
Lampaanjärvi on tyypiltään keskikokoinen humusjärvi (Kh), joka on luokiteltu sekä ekologiselta
että kemialliselta tilaltaan luokkaan hyvä. Lampaanjärvi on laskettu järvi.
Lampaanjärven vesi on 2000 -luvun alussa ollut lievästi rehevää (fosforipitoisuus keskimäärin 20
µg/l) ja humusväritteistä. Syvänteen pohjanläheisessä vesikerroksessa on kesän ja lopputalven
kerrostumakausina havaittu alhaisia happipitoisuuksia. Lampaanjoen pituus on 16,7 km. Joki
kuuluu tyypiltään pienten turvemaiden jokiin (Kt) ja se on luokiteltu sekä ekologiselta että
kemialliselta tilaltaan luokkaan hyvä. Lampaanjoella on vuonna 1995 tehty kalataloudellisen
kunnostuksia.
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Kuva 6. 3. jakovaiheen valuma-alueet (© SYKE).
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Kuva 7. Luokitetut pohjavesialueet (© SYKE).
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4.5

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet

4.5.1 Luonnonsuojelualueet

Taulukossa 2 ja kuvassa 8 on esitetty selvitysalueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet. Rantojen
läheisyyteen noin 200 m vyöhykkeelle sijoittuvat vain Lampaanjärven metsä, Ventometsä ja
Särkimäen metsä. Pangansuon luonnonsuojelualue on Pangansuon Natura-alueella.
Taulukko 2. Luonnonsuojelualueet.
Tunnus

Nimi

YSA080450

Pappilan metsä

YSA082362

Penkkisuo

12.10.2004

YSA083749

Vornanlähde

17.11.2004

YSA206285

Särkipuron metsä

19.5.2011

YSA207614

Pangansuo

13.8.2014

YSA207615

Vehmasmäen metsä

13.8.2014

YSA207834

Honkavuori

29.11.2013

YSA230524

Penkkisuo 3

13.1.2015

YSA231467

Särkimäen metsä

19.5.2015

YSA231747

Ventometsä

16.6.2015

YSA231530

Pappilan metsä 2

16.6.2015

YSA231752

Lampaanjärven metsä

16.6.2015
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Kuva 8. Luonnonsuojelualueet.
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4.5.2 Natura-alueet

Pangansuon (FI0600023) ja Valkeiskylän ja Ventojoen metsät (FI0600024) Natura-alueet eivät
sijoitu rantojen läheisyyteen ja Korkeakosken (FI0600035) Natura-alue rajautuu
selvitysalueeseen.
Pangansuo (FI0600023)
Pangansuo (97 ha) on pääosin ojittamaton, pohjoisosastaan kasvistoltaan arvokas keidassuo.
Suon reunoilla on tupasvilla- ja isovarpurämettä, jossa kasvaa enimmäkseen harvahkoa pientä
mäntyä, joukossa paikoin kookkaampaakin mäntyä. Eteläosassa kankaan reunassa on
mesotrofista isovarpurämettä, jossa kasvaa runsaasti katajaa ja järviruokoa. Suon keskiosien
vallitseva suotyyppi on rahkasaravaltainen lyhytkorsineva, pohjoisemmassa on luhtaista
suursaranevaa pohjoisosan vanhojen ojien koillispuolella. Lajisto on pohjoisosassa suota
edustava, muutamien hehtaarien alalla kasvaa mm. mähkää, rimpivihvilää, hoikkavillaa, puna- ja
kaitakämmekkää. Vetisimmillä kohdilla on raatetta ja järvikortetta. Suon länsireunassa virtaavan
Syrjäpuron varressa on paikoin muurain- ja mustikkakorpea, puron länsipuoli on ojitettua
mäntytaimikkoa ja nuorta männikköä. Pangansuo on otettu Natura 2000 -suojeluverkostoon
luontodirektiivin perusteella (SCI). Pohjois-Savon maakuntakaavassa alue on osoitettu
luonnonsuojelualueeksi (SL 25.546).
Valkeiskylän ja Ventojoen metsät (FI0600024)
Ventojoen ja Valkeiskylän metsät (78 ha) ovat toisistaan reilun kilometrin päässä sijaitsevia,
pääosin tuoreen kankaan kuusivaltaisia vanhoja metsiä. Pohjoisempi Valkeiskylän metsä on
osittain siistittyä, melko tasaikäistä järeää tuoreen ja osin lehtomaisen kankaan kuusikkoa.
Vanhoja koivuja ja haapoja on kuusen joukossa suhteellisen runsaasti, ikääntyneitä
ylispuumäntyjä sekä raitaa esiintyy vaihtelevasti. Lahopuustoa on koko alueella kohtalaisesti,
paikoin jopa runsaasti.
Ventojoen metsä on kauan sitten ojitettua kuusivaltaista kangasta ja paikoittain metsäkorte- ja
muurainkorpea Ventojoen länsipuolella jokeen rajoittuen. Puusto on pääosin erilatvuksista
kuusta, jonka seassa kasvaa runsaasti järeää haapaa sekä koivua. Siellä täällä on järeää raitaa,
joista osa on lahoa. Latvuskerrokseen yltävää mäntyä on vaihtelevasti. Lahopuuta on
vaihtelevasti. Ventojoen varressa on osittain heinittynyttä, pajuja ja kurjenjalkaa kasvavaa
avointa kasvillisuutta, osittain vaihtelevasti metsäkorte- ja muurainkorpea, eteläosassa
pienialaisesti myös suopursuvaltaista isovarpurämettä. Eteläosan suo on oligotrofista
koivuvaltaista korpea, välipintoja hallitsevat pullosara ja tupasvilla. Kohde on otettu Natura
2000 -suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Pohjois-Savon maakuntakaavassa
alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL 25.547).
Korkeakoski (FI0600035)
Korkeakoski (30 ha) 41 metriä syvä ja noin kaksi kilometriä pitkä rotkolaakso, jonka pohjalla
virtaa Korkeakoskenjoki. Alueen lounaisosassa on Korkeakosken putous. Rotkon topografiset ja
pienoisilmastolliset tekijät luovat alueelle erikoiset olosuhteet, joiden ansiosta kasvillisuus on
rehevää ja joukossa on runsaasti vaateliaita ja harvinaisia lajeja, kuten hajuheinää,
lehtotähtimöä, kalliokohokkia, tesmaa, velholehteä ja mustakonnanmarjaa. Kohde on otettu
Natura 2000 -suojeluverkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI).
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Kuva 9. Natura-alueet.
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4.6

Suojeluohjelmien kohteet

Selvitysalueella on Valkeiskylän metsä (AMO080447) ja Vehmasmäen (AMO080448) vanhojen
metsien suojelukohteet. Valkeiskylän metsä sijoittuu Valkeiskylän ja Ventojoen metsät Naturaalueelle. Selvitysalueen kaakkoisosalla on arvokas moreenimuodostuma Väljäkukkulat (MORY07-039).

Kuva 10. Suojeluohjelmien kohteet.
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Väljäkukkulat (MOR-Y07-039)
Väljänkukkuloiden kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän kumpumoreenikentän
lounaispuolelle Jylängin kylän alueelle. Alueella on kaksi noin 400 x 200 metrin kokoista osaaluetta, jotka sijoittuvat Pielaveden ja Kuopion kuntarajan molemmin puolin kahden
loivapiirteisen mäen päälle. Läntinen alue on Särkilammen länsipuolella noin 200 m päässä
Särkilammesta.
Alueen muodostumat ovat hyvin pienipiirteisiä, ja kumpuja on huomattavasti enemmän kuin
kartan käyrästöltä hahmottuu. Kumpujen muoto vaihtelee kekomaisista, jyrkkärinteisistä
pienistä kummuista soikeisiin ja pitkulaisiin muodostumiin. Alue on korkean sijaintinsa vuoksi
säilynyt huuhtoutumattomana ja poikkeuksellisen selväpiirteisenä. Väljänkukkuloiden
kumpumoreenialue on kasvillisuudeltaan rehevää, vanhaa lehtoa (OMaT). Moreenialueen
koillisosassa on huomattavan laaja tihkupinta sekä sulavesiuomia, joiden kasvillisuus on
erityislaatuista. Pienempialainen tihkupinta on kukkulan länsipuolella, aivan alueen rajalla.
4.7

Rautalammin reitin suojeltu valuma-alue (MUU090023)

Rautalammin reitti on kansallisesti arvokas reittivesi ja sen Kuhankosken yläpuolisen vesistön
suojeltu valuma-alue (MUU090023) ulottuu selvitysalueelle. Rautalammin reitti on koillisin osa
Kymijoen valuma-aluetta. Reitin latvaosien Koivujärvestä ja Lampaanjärvestä vedet laskevat
Pielaveden kautta Nilakkaan ja edelleen Äyskosken kautta Rasvanki-Virmasvesi-Iisvesi-Niinivesi –
järviketjuun. Lisävesiä reitille tulee mm. Virmasveteen laskevalta Tallusjärven vesistöalueelta,
Iisveteen laskevalta Suonenjoen vesistöalueelta, Koskeloveteen laskevalta Pieksäjärven valumaalueelta ja Niiniveteen laskevalta Kerkonjoen valuma-alueelta. Niinivedeltä reitti kulkee Koskeloja Hankaveden kautta Konnekosken läpi reitin pääjärveen, Konneveteen. Reitillä on 15 koskea tai
virtaa. Säännöstelemättömän Rautalammin reitin kalasto on merkittävä.
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Kuva 11. Rautalammin reitin Kuhankosken yläpuolisen vesistön suojeltu valuma-alue
(MUU090023) ulottuu suunnittelualueelle.
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4.8

Maakuntakaavan suojelukohteet

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava
2030. Maakuntakaavassa itäosan rantayleiskaava-alueelle tai sen läheisyyteen on osoitettu
seuraavat luontokohteet (kuva 12):
Natura-alueet (nat)


Valkeiskylän ja Ventojoen metsät



Pangansuo

Luonnonsuojelualueet (SL)


SL 25.545 Penkkisuo



SL 25.546 Pangansuo



SL 25.547 Valkeiskylän ja Ventojoen metsät



SL 25.549 Vehmasmäki



sl 25.542 Pappilan metsä



sl 25.551 Vornanlähde

Harju- kallio- tai moreenialueet
Merkinnällä ostetaan alueet, joilla on mahdollisesti maa-aineslain 3:§:n tarkoittamia
maisemallisia arvoja. Alueen maankäyttöä suunnisteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon
alueen maisemalliset arvot ja harju-, moreeni- tai kalliomuodostuman luonteenomaiset piirteet,
ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema sekä pohjeveden suojelu.


ge 25.662 Partalanvuori



ge 25.663 Viita-ahonmäki

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1)
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY1). Merkinnällä ostetaan alueet,
joilla on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maisemaan arvoja.


MY 25.275 Löytynpuro

my1 -alueelle on annettu seuraava suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunnisteltaessa
tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maisemalliset arvot ja harju-, moreeni- tai
kalliomuodostuman luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema sekä
pohjeveden suojelu.


my1 25.298 Petäjäjärvi ja Sydänmaanpuro



my1 25.299 Väljänkukkulat
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Kuva 12. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. Itäosan rantayleiskaavan likimääräinen raja on
osoitettu sinisellä viivalla (Pohjois-Savon liitto).
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4.9

Arvokkaat maisemat

4.9.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet (MAO)

Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisemakokonaisuuksia.
4.9.2 Maakunnallisesti arvokkaat maisemat

Pohjois-Savon maakuntakaavassa kaava-alueelle tai sen läheisyyteen on osoitettu seuraavat
maisema-alueet ja perinnebiotoopit:
Maisema-alueet
Maiseman kannalta merkittävät maisema-alueet. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
maisema-alueen kokonaisuudet ja ominaislaatu.


MA1 25.538 Heinämäki



MA1 25.539 Maaningan-Lapinlahden kulttuurimaisemat

Maatalousalue (MT)
Merkinnällä osoitetaan laatuluokaltaan hyvät, yhtenäiset, laajat peltoalueet. jotka halutaan
jatkossakin säilyttää maatalouskäytössä. Alueet tulee ensisijaisesti säilyttää maatalouskäytössä.


MT 25.233 Pieni-Sulkava

Kulttuuriympäristökohteet
Kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeä alue tai kohde
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkittävät
rakennetun kulttuuriympäristöt (MA1-v, ma1-v) ja maakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöt (MA1, ma1).


MA1 25.533 Heinämäki



ma1 25.509 Vaaraslahden entinen mylly ja seurantalo



ma1 25.510 Lepola



ma1 25.511 Ylämylly



ma1 25.512 Saikkola



ma1 25.513 Tietola



ma1 25.514 Entinen Vaaraslahden koulu



ma1 25.516 Katajamäen mäkiasutusmaisema
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Tärkeä perinnebiotooppi (ma1-b)
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
tärkeä perinnebiotooppi. Alueen suunnittelussa ja käytössä tule edistää kohteen kulttuuri- ja
luonnonarvojen säilymistä.


ma1-b 25.540 Kontumäen laitumet

Kontumäen laitumet -perinnemaisemakohde on niittyä, missä kasvilajisto on tyypillistä,
monilajista ja hyvin ruohovaltaista (Ilaskari 2000).
4.10

Pohjois-Savon maakunnallisesti tärkeät lintualueet

Alueelle ei sijoitu maakunnallisesti tärkeitä lintualueita.
4.11

Muut kohteet

Pangansuon pohjoispuolella on Panganmäki, joka on kohtalaisen arvokas kallioalue (paikallisesti
arvokas, arvoluokka 5) (Suomen ympäristökeskus 1997). Mäki nousee yli 70 metriä Iso
Pankajärven vedenpinnan yläpuolelle ja se hallitsee järven maisemaa.
Löytynjärven koillispuolelle sijoittuu paikallisesti arvokas Harakanniemen kalliot (kohtalaisen
arvokas kallioalue, arvoluokka 5) (Suomen ympäristökeskus 1997). Kallioalueen pohjoispuolella
on paikallisesti arvokas Ulppaankankaan harjualue (Poski-luokitus: 1 = maa-ainesten ottoon
soveltumaton) (Tiljander 2007). Ulppaankankaat on katkonaiseen harjujaksoon liittyvä
harjumuodostuma. Alue on vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueen pinta-ala on 70,6
ha.

5
5.1

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS
Kasvillisuus ja luontotyypit

Pielavesi
kuuluu
eteläboreaaliselle
kasvillisuusvyöhykkeelle,
Järvi-Suomen
kasvimaantieteelliselle alueelle (2b). Alueella vaihtelevat keskiravinteiset, kuivat ja karut
metsämaat lehtomaisesta kuusikoista kanerva- ja jäkälätyypin mäntykankaisiin. Lehtomaiset ja
tuoreet kankaat tai vastaavat suotyypit ovat yleisimmät kasvupaikat. Ne kattavat hieman yli 84
% alueen metsä- ja suomaista. Karuja ja karuhkoja metsä- ja suotyyppejä on alle 15 %. Lehtojen
tai rehevien soiden osuus on pieni (alle 1 %). Valuma-alueiden vedenjakaja-alueilla kuten
Heinämäen alueella kasvillisuus on selvemmin ympäristöä karumpaa. Näillä alueilla metsät ovat
yleisesti mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja kankaita.
Lehtomaiset kankaat ja tuoreet
keskittyvät rinnemaille. Lehtoja on etupäässä purojen varsilla.
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Kuva 13. Kasvupaikkojen jakauma.
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Kuva 14. Kasvupaikat (LUKE@2015).
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5.2

Linnusto

Selvitysaluetta luonnehtivat karut vesistöt sekä paikoin ruovikkoiset, matalat järvet sekä
humuspitoiset lammet ja pienet järvet. Monipuolisin vesi- ja rantalinnusto on Lampaanjärvellä
ja pienillä rehevillä järvillä. Näitä ovat mm. Haapajärvi, Leväjärvi ja Itäjärvi.
Selvitysalueen laajin järvi on Lampaanjärvi, jolla on erityypistä rantaa. Tämän takia sen
pesimälinnustoon kuuluvat sekä selkävesien että rehevien rantojen lintuja. Järven tyypillisiä
lajeja ovat kuikka, pikkulokki, kalalokki ja kalatiira. Harmaalokki ja selkälokki saalistavat alueella.
mutta eivät pesi. Rehevillä rannoilla kuten Juurikkalahdella ja Etelälahdella viihtyvät telkkä,
sinisorsa, silkkiuikku ja joutsen. Kuikalla on pesimäreviiri Hiidensaaren ja Lehtosaaren
etelärannalla.
Iso-Panka -järvi on alueen toiseksi isoin järvi, missä pesivät myös kuikka ja laulujoutsen. Kuikka
pesii myös Löytynjärvellä ja Pienellä Panka -järvellä.
Alueen tyypillisin vesilintu on telkkä, jota todettiin lähes kaikilta vesistöiltä. Kalalokki on myös
yleinen. Reheviä elinympäristöjä suosivista lajeista naurulokki pesii Leväjärvellä. Laulujoutsen
pesii mm. Iso-Kiukoisella, Jylänginjärvellä, Suuri-Lemmikillä ja Lampaanjärvellä. Isommilla järvillä
rantasipi on varsin yleinen.
Alueen pesimälinnustoon kuuluvat myös kanalinnut pyy, metso ja teeri. Muuan muassa Pienen
Harjalammen ympäristössä havaittiin teeri ja pyitä. Petolintuista pesivät ainakin kanahaukka ja
sääksi. Sääksi pesii eräällä suolla alueella ja sen nähtiin saalistavan Löytynjärvellä ja Iso-Panka –
järvellä. Sirittäjää on muutamin paikoin rantalehdoissa.
5.3

Muut eläimet

Suurpedoista ahmasta, sudesta, ilveksestä ja karhusta on havaintoja Pielaveden itäosalta
(http://riistahavainnot.fi/). Karhua on havaittu Varaslahden pohjoispuolelta ja itäosalta.
Ahmahavainnot keskittyvät Vaaraslahden ja Saikkolan alueelle. Ilveksen havainnot keskittyvät
Lampaanjärven ympäristöön. Susi on liikkunut Lampaanjärven ympäristössä.
Lampaanjoessa on luonnossa lisääntyvä, istutuksista peräisin oleva taimenkanta, jonka
mahdolliset syönnösalueet ovat Pielavesi ja Lampaanjärvi. Joen kalastoon kuuluvat myös harjus
ja kirjolohi. Joen yläosalla ja Lampaanjärvessä oli hyvä rapukanta, mutta kesällä 1988 puhjennut
rapurutto hävitti rapukannan.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit
5.4

Luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit

Karhu ja ilves sekä susi poronhoitoalueen ulkopuolella ovat liitteen IV määrittämiä tiukkaa
suojelua edellyttäviä lajeja. Lajeista on tehty havaintoja.
Susi (Canis lupus)
Susihavainnot keskittyvät Lampaanjärven ympäristöön. Alueella ei ole lajin reviiriä.
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Karhu (Ursus arctos)
Etupäässä metsäseuduilla elävä karhu vaeltelee pitkiä matkoja. Laji kuuluu selvitysalueen
eläimistöön. Karhusta on tehty havaintoja Varaslahden pohjoispuolelta ja itäosalta. Laji on
silmälläpidettävä.
Saukko (Lutra lutra)
Saukkoa tavataan harvalukuisena koko Suomessa. Runsaimpana se esiintyy sisämaan
kirkasvetisten pienten järvi- ja jokireittien varrella. Lajilla on laaja pyyntialue, jonka eri osiin se
saapuu säännöllisin väliajoin. Pesä sijaitsee rantapalteen tai juurakon alla rantatörmässä. Laji
todennäköisesti elää alueella.
Ilves (Lynx lynx)
Ilves suosii vaikeapääsyistä louhikko- ja mäkimaastoa. Lajia on tavattu Jylängin itäpuolella. Laji
on silmälläpidettävä.
Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa
järeitä haapoja sekä leppää ja koivua. Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja
useita eri latvuskerroksia. Lisääntymisalueet ovat usein kallioiden juurilla, rinteissä ja
pienvesistöjen varsilla. Myös suuripuiset puistot ja puutarhat kelpaavat, mikäli kolopuita on
tarjolla. Liito-oravasta on vanha havaintotieto Koivumäeltä. Maastokartoituksessa todettiin vain
yhdestä kohteesta liito-orava.
Lampaanjärven Pajalahden lähteen lähimetsästä löydettiin
järeän kuusen juurelta alle 10 papanaa.
5.5

Lintudirektiivin liitteen I lajit

Tähän kategoriaan kuuluvien lajien suojelun kannalta merkittävät havainnot on esitetty
linnustollisesti tärkeiden alueiden yhteydessä. Monet lajeista ovat Suomessa ja myös
selvitysalueella varsin yleisiä, eikö niiden kaikkia tarkkoja esiintymispaikkoja ole tarpeen eritellä.
Tämä lajisto on kuitenkin huomioitu eri kohteiden linnustollista arvoa punnittaessa.
5.6

Uhanalaiset lajit

Susi (Canis lupus)
Susihavainnot keskittyvät Lampaanjärven ympäristöön. Alueella ei ole lajin reviiriä. Laji on
erittäin uhanalainen.
Takkuhankajäkälä (Evernia divaricata)
Laji on vaarantunut. Takkuhankajäkälä on todettu Katajamäeltä Pienmäen kuusikosta vuonna
1956 ja Katajamäen Välinotkon talon länsipuolella olevasta kuusikosta vuonna 1960. Alueella on
tehty hakkuita.
Kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata)
Laji on vaarantunut. Kalliokeuhkojäkälään on havaittu Katajamäeltä vuonna 1945. Alueella on
tehty hakkuita.
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Suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata)
Lajia kasvaa Pangansuon Vornankorvessa. Havainto on vuodelta 1988. Laji on vaarantunut.
Kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri)
Vaarantunutta kaitakämmekkää kasvaa Pangansuon pohjoisosalla puronvarressa mesotrofisella
saranevalla sekä Penkkisuon luonnonsuojelualueen koillispuolen mesotrofisella rimpisellä
nevalla.
Naurulokki (Larus ridibundus)
Laji pesii Leväjärvellä. Laji on vaarantunut.
5.7

Silmälläpidettävät lajit

Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-oravalaskennassa vuonna 2005 havaittiin merkkejä liito-oravasta Koivumäen
Mustikkamäen kaakkoisrinteeltä. Maastokartoituksessa lajista tehtiin havainto Lampaanjärven
Pajalahden lähteen lähimetsästä, mistä löydettiin järeän kuusen juurelta alle 10 papanaa.
Ilves (Lynx lynx)
Lajia on tavattu Jylängin itäpuolella.
Karhu (Ursus arctos)
Laji on tavattu alueella.
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)
Kuuluu Lampaanjärven lajistoon.
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
Laji on tavattu Miilukankaalla ja Ventojoen vanhasta korvesta.
Korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida)
Lajin kasvupaikka on vanhassa kitukasvuissa korvessa, joka rajautuu Särkilampeen. Kasvupaikka
on Särkimäen metsän luonnonsuojelualueella (YSA231467).
Korpiluppo (Alectoria sarmentosa subsp. sarmentosa)
Lajin kasvupaikka on vanhassa kitukasvuissa korvessa, joka rajautuu Särkilampeen. Luppoa oli
2013 useita yksilöitä kuusten oksilla lähellä korven pohjoisreunaa. Kasvupaikka on Särkimäen
metsän luonnonsuojelualueella (YSA231467). Toinen paikka on Ventojoen harvennetussa
kuusivaltaisessa metsässä korven reunalla. Kasvupaikka on Ventometsän luonnonsuojelualueella
(YSA231747).
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Jauhehankajäkälä (Evernia mesomorpha)
Lajin kasvupaikka on Lapinsuolla olevassa sarakorvessa, missä se kasvaa koivun rungolla. Toinen
kasvupaikka on Ventojoen rämeellä.
Samettikesijäkälä (Leptogium saturninum)
Lajilla on kaksi kasvupaikkaa Lapinsuolla ja kolme kasvupaikkaa Ventojoen reunametsissä
Ventometsän luonnonsuojelualueella (YSA231747).
Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)
Raidankeuhkojäkälää on havaittu Lapinsuolla ja Ventojoen korpisesta kuusikosta.
Ketonoidanlukko (Botrychium lunaria)
Lajia kasvaa Kontumäen laitumella.
Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum)
Lajia kasvaa Kontumäen laitumella.
5.8

Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet

5.8.1 Luontokohteet

1. Suuri-Lemmikki
Pinta-ala: 16,1 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Suuri-Lemmikki on lähes umpeen kasvanut järvi. Kasvillisuus on suurelta osin suursaranevaa
sekä sara- ja pajuvaltaista luhtaa. Joutsen pesii rantasuolla ja mahdollisesti myös kurki.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
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Kuva 15. Suuri-Lemmikki.
2. Pieni Hanhilammen suo
Pinta-ala: 0,9 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pienen Hanhilammen pohjoisrannalle sijoittuvat luontokohde, joka on pääosin saravaltaista
nevaa ja lyhytkorsinevaa. Avosuo rajautuu kapeaan pensasluhtaan.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
3. Taivallammen luhta
Pinta-ala: 0,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäluhdat (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Taivalmäen pohjoispuolen Taivallammen pohjoisrannalla on avoluhtaa, joka rajautuu kapeaan
lehtipuuvaltaiseen metsäluhtareunukseen. Avoluhdalla valtalajina ovat järvikorte, raate,
mutasara ja pullosara. Paikoin reunaosalla kasvaa vaiveroa ja juolukkaa. Lammella pesii joutsen.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
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Kuva 16. Taivallammen luhta.
4. Kenkäjärvi
Pinta-ala: 32,2 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Kenkäjärven etelä- ja lounaisrannat ovat suota. Pääosittain suokasvillisuus on tupasvilla- ja
isovarpurämettä ja osittain suursaranevaa, missä valtalaji on pullosara.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
5. Jokelan puro, Valkeisjärvi
Pinta-ala: 1,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruohokorvet (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot
(NT) ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Jokelan puro alkaa Jokelan tilan pellolta ja laskee Valkeisjärveen. Puro on uomaltaan
luonnontilainen. Puronvarressa kasvillisuus on saniaislehtoa ja ruohokorpea. Puusto on
varttunutta kuusikkoa, jossa on paikoin tuulen kaataneita kuusia. Kuusien lisäksi kasvaa
harmaaleppää ja koivuja.
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Kuva 17. Jokelan puro.
Purojen välittömät lähiympäristöt, rehevät lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
6. Valkeisjärven lehdot
Pinta-ala: 1,2 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruoho- ja saniaiskorvet (VU), tuoreet
keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Kohde koostuu kahdesta lehtojuotista, jotka sijoittuvat Valkeismäen itä- ja pohjoispuolelle.
Pohjoispuolen lehto sijoittuu noron varteen. Noro alkaa lähteestä, joka ei ole luonnontilainen,
vaan siihen on asennettu betonirengas (kuva 17). Puusto on kuusivaltaista. Kuusien joukossa on
hieman koivua ja harmaaleppää. Kasvillisuus on vaihtelevaa. Paikoin noron varrella on
suuruohovaltaista lehtoa, jota luonnehtivat mesiangervo, hiirenporras, metsäalvejuuri,
metsäkorte, korpikastikka ja käenkaali. Osin kasvillisuus on lehtomaista kangasta (OMT),
tuoretta lehtoa (OMaT), ruohokorpea ja saniaisvaltaista korpea.
Eteläisellä lehtojuotin puusto on väljennetty ja se on lehtipuuvaltaista. Kasvillisuus on tuoretta
lehtoa, saniaiskorpea ja ruohokorpea. Kasvillisuutta luonnehtivat metsäalvejuuri, hiirenporras,
metsäimarre, korpi-imarre, sudenmarja, käenkaali, vadelma, huopaohdake, puna-ailakki, tesma
ja rönsyleinikki.
Purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen välittömät lähiympäristöt,
rehevät lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
Luonnontilaiset norot ovat vesilailla suojeltu (VesiL 11 §).
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Kuva 18. Pohjoispuolen lehtonoro alkaa lähteestä.
7. Yijäkönjärven lehto, Yijäkönjärvi
Pinta-ala: 1,4 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU), metsäluhdat
(VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Lehtipuuvaltaisen lehdon kasvillisuus on tuoretta ja kosteaa suurruoholehtoa. Valtapuuna on
koivu, joiden joukossa on tuomea, haapaa, pihlajaa ja kuusia. Laiteella on niittymäisiä osia ja
lehtomaista kangasta. Ranta on ruohoista ja saraista luhtaa. Avoluhta rajautuu metsäluhtaa.
Kohteen kasviston kuuluvat mm. hiirenporras, metsäalvejuuri, kevätleinikki, käenkaali,
ojakellukka, nurmilauha, huopaohdake, karhunputki, rönsyleinikki, metsätähti, ahomansikka,
korpikastikka, järvikorte ja pullosara.
Rehevät lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
8. Munkkilammen luhdat
Pinta-ala: 2,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Munkkilammen etelä- ja luoderannalla on saravaltaista avoluhtaa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
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9. Leväjärvi
Pinta-ala: 16,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Naurulokki (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Leväjärvi on matala ja luhtarantainen järvi, jolla pesivät mm. naurulokki, telkkä, sinisorsa ja
joutsen.
Naurulokkikolonian koko on noin 10 yksilöä. Saraluhtaa reunustaa
kiiltopajupensasluhta. Luhdalla on osmankäämikasvustoja.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
10. Itäjärvi
Pinta-ala: 16,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Itäjärvi on luhtarantainen järvi. Pullosaravaltaista saraluhtaa reunustaa pensasluhta.
Pesimälinnustoon kuuluvat sinisorsa ja telkkä.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
11. Laajalahden luhdat, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 3,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Kohde muodostuu kahdesta luhtaosasta. Molemmat luhdat ovat saraluhti, jota reunustaa
pensasluhta ja tulva-alainen koivikko.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
12. Hyvölänlahden lehto, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 1,0 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet (VU),
ruohokorvet (VU) ja tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Hyvölänlahden lehto sijaitsee Hyvölänlahden itärannalla. Tuoreeseen lehtoon liittyy myös
metsäkorte-, saniais- ja ruokokorpiosa. Tuoreen lehdon osalla on soistumia ja laidalla kasvillisuus
on lehtomaista kangasta. Puusto on kuusivaltaista. Kuusien lisäksi puustoon kuuluvat tuomi,
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harmaaleppä ja koivu. Kasvistoon kuuluvat mm. käenkaali, metsäalvejuuri, mesiangervo,
rönsyleinikki, metsäkurjenpolvi, metsäimarre ja sudenmarja.
Yhtenäiset metsäkortekorvet, rehevät korvet ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
13. Pajalahden lähde, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 0,1 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (NT)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Lähteet ja lähteiköt (VU).
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Luonnontilainen lähde. Lähteen viereltä havaittiin yhden kuusen juurelta alle kymmenen liitooravan papanaa. Lähteen ympäristössä on lehtomaisen kankaan varttunut kuusikko.
Lähteen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10
§). Luonnontilaiset lähteet ovat vesilailla suojeltu (VesiL 11 §).
14. Hiidensaaren lehto, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 2,8 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: saniaiskorvet (VU), ruohokorvet (VU) ja tuoreet
keskiravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Hiidensaaren keskiosalla on varsin laaja tuoreen lehdon metsikkö, missä on paikoin lehtomaisen
kankaan osia. Puusto on varttuvaa ja monipuolista: kuusi, pihlaja, harmaaleppä, koivu, raita ja
haapa. Kuusivaltaisen metsän lisäksi on harmaaleppävaltaista tai koivu-harmaaleppähaapavaltaista metsää. Kuusi on alispuuna. Järeitä kuusia on siellä täällä. Kenttäkerroksen
valtalajeina ovat metsäalvejuuri, metsäimarre, hiirenporras, käenkaali, ahomansikka,
metsätähti, oravanmarja ja kielo. Sudenmarjaa on paikoin.
15. Hiidensaaren suo, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 1,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet (VU),
ruohokorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Hiidensaaren länsirannalla oleva suo, jonka keskiosalla on saravaltaista nevaa. Laiteella
kasvillisuus on monipuolinen: ruoho-, sara-, saniais- ja metsäkortekorpea sekä hieman
korpirämettä. Lisäksi laiteella on hiirenporrasvaltaista lehtoa ja tuoretta lehtoa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot, rehevät korvet ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen
tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
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16. Livonlahden lehto ja suo, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 0,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäluhdat (VU) ja tuoreet keskiravinteiset
lehdot (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Livonlahden pohjukassa Hiidenjoen rannalla oleva luontokohde. Kohteella on tulva-alaista
pajukkoa ja metsäluhtaa. Metsäluhdan eteläreunalla on hieman tuoretta kuusilehtoa (OMaT).
Kohteen pohjoispäässä on puro.
Puustoiset ja pensaiset luhdat ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
17. Kurjenlahden luhta, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 0,1 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäluhdat (VU) ja tuoreet keskiravinteiset
lehdot (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pienialainen metsäluhta, jonka läpi menee pieni puro. Laidalla on hieman lehtokasvillisuutta.
Rannalla on saraluhtakasvillisuutta.
Metsäluhdat ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
18. Kurjenniemen lehto, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 1,4 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat
keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Lehto on lehtipuuvaltainen tuore ja suurruoholehto. Koivun, tuomen ja harmaalepän joukossa
on pihlajaa, haapaa, kuusia ja niukasti mäntyä. Kasvistoon kuuluvat mm. kivikonalvejuuri,
hiirenporras, metsäalvejuuri, käenkaali, ojakellukka, nurmilauha, oravanmarja, vadelma,
sudenmarja, mustakonnanmarja, suokeltto, koiranvehnä, ja ahomansikka.
Lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
19. Mustalahti, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 0,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
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20. Juurikkalahti ja Etelälahti, Lampaanjärvi
Pinta-ala: 42,1 ha + 5,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: silkkiuikku (NT)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Matalia ja reheviä Lampaanjärven eteläosan lahtia, missä on varsin monipuolinen vesilinnusto.
Ranta on matalaa ja saraluhtaista sekä tulvanalaista lehtipuuvaltaista metsää. Molemmilla
lahdilla on järvikaislakasvustoja. Juurikkalahdella on saraikkoa, laajasti ruovikkoa sekä
saraluhdan lisäksi pensasluhtaa. Vitakasvustot ovat laajoja.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
21. Koskilampi
Pinta-ala: 2,9 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruohokorvet (VU), saniaiskorvet (VU),
metsäluhdat (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Koskilammen pohjoisrannalla on rehevää osmankäämi-saraluhtaa sekä pajuluhtaa.
Koskilammen etelärannalla on avo- ja pensasluhta, jonka länsipuolella lehto-, saniais-,
ruohokorpi- ja metsäluhtakohde. Lehtokasvillisuus on tuoretta ja suurruohovaltaista. Korpi- ja
lehtokuviolle ominaisia lajeja ovat mesiangervo, rentukka, rönsyleinikki, käenkaali, näsiä,
nurmilauha, suo-orvokki, hapra- ja okarahkasammal. Puusto on kuusi-koivuvaltaista.
Metsäiset luhdat, rehevät korvet, lehtolaikut sekä vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
22. Levälampi
Pinta-ala: 8,9 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Leväsuon keskellä oleva Levälampi on suorantainen lampi. Kasvillisuus on suursaranevaa ja
osittain pajuluhtaa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
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Kuva 19. Levälampi.
23. Laidinlampi
Pinta-ala: 4,8 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Laidinlampi on suorantainen lampi. Kasvillisuus on pullosara- ja pensasluhtaa, joka rajautuu
tulva-alaiseen koivikkoon.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
24. Mäkijärven purovarsilehto
Pinta-ala: 3,0 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot
(VU), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT) ja kosteat keskiravinteiset lehdot
(NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Peltomäen eteläpuolella Mäkijärveen laskevan puronvarressa on edustavaa ja rehevää
lehtokasvillisuutta. Puron katkaisee metsäautotie ja osittain se rajautuu hakkuaukeaan.
Yläjuoksulla on purovarressa vanhaa kuusikkoa ja alajuoksulla on kuusi-koivusekapuustoa
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tuoreen lehdon kohdalla.
Yläjuoksulla metsäautotien jälkeen on hiirenporras- ja
kotkansiipikasvustoja. Lisäksi kasvaa mm. käenkaalia, korpi-imarretta, metsäalvejuurta ja lehtoorvokkia. Saniaislehdon kasvillisuuden lisäksi puronvarressa on myös kosteaa
mesiangervovaltaista suurruoholehtoa ja tuoretta lehtoa sekä ruohokorpea ja kangaskorpea.
Vähä ennen Mäkijärveä on entisen pellon kohdalla suurruohokasvillisuutta, valtalajina ovat
mesiangervo ja hiirenporras.

Kuva 20. Mäkijärven purovarsilehdon kotkansiipikasvustoa.
Purojen välittömät lähiympäristöt, rehevät lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
25. Pieni-Korppinen
Pinta-ala: 14,6 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pieni-Korppinen on rannaltaan saraluhtaa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
26. Keukoinen
Pinta-ala: 31,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Keukoinen on matala ja suorantainen lampi, jota ympäröi ojitettu räme. Ranta on saravaltaista
suursaranevaa. Valtalaji on pullosara. Kelluslehtisiä on runsaasti.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).

Kuva 21. Keukoinen.
27. Haapajärven luhdat
Pinta-ala: 41,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Haapajärvi on matala ja veden laadultaan lievästi rehevä järvi. Sen rannat ovat pitkälti luhtaisia.
Luhtien valtalajina ovat jouhisara, järvikorte, järviruoko ja raate. Paikoin kasvaa luhdan
edustalla järvikaislaa. Avoluhta rajautuu pensasluhtaan.
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Kuva 22. Haapajärven Saukonlahden luhtaa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
28. Iso-Kiukoinen
Pinta-ala: 0,2 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Iso-Kiukoisen etelärannalla oleva saraluhta, jossa on joutsenen pesä. Saraluhta rajautuu
pajuluhtaan. Pajuluhtakasvillisuus muuttuu tulva-alaiseksi koivikoksi, jonka laiteella on
vähäisesti tuoretta lehtoa.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
29. Majosen suo
Pinta-ala: 0,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: metsäkortekorpi
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Majoinen –järven etelärannalla oleva korpi, jonka ominaispiirteenä on metsäkorte- ja
muurainkorpikasvillisuus ja erirakenteinen puusto. Korpeen rajautuu isovarpuräme. Ranta on
avoluhtaa.
Metsäkorte- ja muurainkorvet ovat metsälain (MetsäL 10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
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30. Pieni Harjalampi
Pinta-ala: 4,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pieni Harjalampi on suorantainen lampi. Lammen pohjoisrannalla on metsäkorte- ja
mustikkakorpea sekä sararämettä. Lisäksi on pienialaisesti ruohokorpea. Rannalla on
pullasaravaltaista avoluhtaa.
Metsäkortekorvet ovat metsälain (MetsäL 10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen
31. Jousjärvet
Pinta-ala: 32,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Jousjärvet ovat kaksi lampea, joiden rannat ovat saravaltaista luhtaa ja saraikkoa. Ne rajautuvat
suurasaranevaa. Lampien välissä on koivuvaltaista kosteaa metsää.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
32. Löytynpuro
Pinta-ala: 11,8 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Sisämaan tulvametsät (EN), ruohokorvet (VU),
Mustikkakorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja havumetsävyöhykkeen
turvemaiden latvapurot (NT)
Arvoluokka: seudullisesti arvokas
Löytynpuro alkaa Löytynjärvestä ja laskee Kittu-Kiukkoisen kautta Mylly-Kiukoiseen. Puro on
luonnontilainen ja hyvin edustava pienvesikohde. Kasvillisuus puronvarressa on erityyppistä
korpea (ruohokorpea, mustikkakorpea), tulva-alasta metsää ja korpi- ja isovarpurämettä.
Paikoin on tuoretta lehtoa, missä kasvistoon kuuluvat sudenmarja, käenkaali ja oravanmarja.
Tulvametsän kohdalla kasvillisuutta leimaa sara-heinävaltaisuus. Puronvarressa on lahopuusto
paikoin runsasta. Erityisesti tulvametsäosalla on kuolleita pystypuita, koivuja, on paljon.
Purojen välittömät lähiympäristöt, ruoho- ja heinäkorvet, rehevät lehtolaikut ovat metsälain
(MetsäL 10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
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Kuva 23. Löytynpuro.
33. Löytynmyllyn purometsä
Pinta-ala: 1,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Sisämaan tulvametsät (EN) ja metsäluhdat (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Löytynmyllyn jälkeen Mylly-Kiukoisen laskupuron varressa on tulvakoivikkoa ja luhtaa. Puro
meanderoi voimakkaasti ja alue on vaikeakulkuinen. Puron pohjoispuolella on voimajohto.
Kohteen kasvistoon kuuluvat mm. tuomi, mesiangervo, metsäruusu, hiirenporras, kurjenjalka,
ojasorsimo, korpikaisla, korpikastikka, kiiltopaju, rentukka, suokeltto ja sudenmarja. Metsäviklo
pesii alueella.

Kuva 24. Löytynmyllyn tulvametsää.
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Purojen välittömät lähiympäristöt ja puustoiset luhdat ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
34. Lumpeinen
Pinta-ala: 5,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Mustikkakorvet (VU), puolukkakorvet (VU),
ruohokorvet (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Lumpeinen on pieni lampi, jonka rannat ovat luhtaa ja korpea. Korpikasvillisuus on puolukka- ja
mustikkatyypin korpea. Lumpeisen itärannalla on puronvarsilehto, missä kasvaa kotkansiipeä.
Lehtokasvillisuuden lisäksi on ruohokorpea.
Puron yläjuoksu on perattu, mutta ennen lampea uoma muuttuu luonnontilaiseksi. Puron
varressa puusto on varttunutta ja varttuvaa kuusikkoa. Alikuusikko on tiheä. Kuusien joukossa
on hieman koivua. Korven ja lehdon kasvistoon kuukuvat mm. hiirenporras, käenkaali,
mesiangervo, suokeltto, oravanmarja, rentukka, oka- ja korvenrahkasammal. Kohteen
linnustoon kuuluu mm. peukalo.

Kuva 25. Lumpeisen kotkansiipilehtoa.
Purojen välittömät lähiympäristöt, rehevät korvet ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
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35. Saari-Pajusen luhta
Pinta-ala: 3,1 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Saari-Pajusen pohjoisrannalla oleva avo- ja pensasluhta sekä tulva-alainen koivikko.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
36. Luupään luhdat
Pinta-ala: 4,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Luupään -järven rannalla olevat saravaltaiset luhdat.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
37. Iso-Pajusen luhdat
Pinta-ala: 7,5 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Iso-Pajusen rannalla olevat saravaltaiset luhdat ja saraikot.
Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
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Kuva 26. Iso-Pajusen Järvenpäänlahti on rannaltaan saraluhtaa ja saraikkoa.
38. Jylänginjärvi
Pinta-ala: 27,4 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Jylänginjärvi on lähes umpeen kasvanut järvi. Avointa vesialaa on niukasti alueen keskellä.
Järven kasvillisuutta leimaa saraikot, suursaraneva ja pensasluhta. Hieskoivua kasvaa paikoin
pensasluhtaosalla. Suolla pesivät mm. joutsen ja töyhtöhyyppä.

Kuva 27. Jylänginjärvi on lähes umpeen kasvanut järvi, jolla pesii joutsen.
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Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
39. Särkilammen suo ja noro
Pinta-ala: 4,4 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet (VU),
ruohokorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: seudullisesti arvokas
Särkilammen pohjoisrannalla oleva edustava luontokohde, missä kasvillisuus vaihtelee
ruohokorvesta kosteaan ja tuoreeseen lehtoon. Länsiosa rajautuu taimikkoon. Länsiosalla on
Särkilampeen laskeva noro, jonka varrella on tihkupintaa. Ruoho- ja heinäkorpi on lähde- ja
luhtavaikutteinen. Korven laitella kasvillisuus on lehtomaista kangasta (OMT) ja tuoretta lehtoa
(OMaT). Lisäksi kohteella on kangas-, metsäkorte- ja saniaiskorpea.
Puusto on kuusivaltaista ja luonnon tilankaltaista. Varttuneiden kuusien joukossa on koivua,
haapaa, harmaaleppää, pihlajaa ja rannan tuntumassa kasvaa muutamia järeitä tervaleppiä.
Kohteella on runsaasti tuulen kaatoja ja lahopuustoa. Kohteen kasvistoon kuuluvat mm.
hiirenporras, oravanmarja, metsäkorte, käenkaali, korpikaisla, rönsyleinikki, metsätähti, suoorvokki, korpi-imarre, sudenmarja, mustaherukka, suokeltto, palmu- ja korpilehväsammal.
Norojen välittömät lähiympäristöt, rehevät korvet ja lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Luonnontilaiset norot ovat vesilailla suojeltu (VesiL 11 §).

Kuva 28. Särkilammen pohjoisrannalla on edustava luontokohde, missä mm. on rehevää ruohoja saniaiskorpea. Tervaleppää kasvaa parhaimmalla osalla.
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40. Malilanahon suo, Iso Panka
Pinta-ala: 1,6 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Mustikkakorvet (VU) ja kangaskorvet (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Sammakkolahden etelärannalla oleva suokohde. Kasvillisuus on pääosin mustikkakorpea. Osin
kasvillisuus on kangaskorpea, korpi- ja isovarpurämettä. Rannalla on tulva-alaista metsää, joka
muuttuu pensas- ja avoluhdaksi. Suo rajautuu etelässä taimikkoon.
41. Murtosjoki, Iso Panka
Pinta-ala: 1,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Mustikkakorvet (VU), ruohokorvet (VU), tuoreet
keskiravinteiset lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Iso Panka -järven etelärannalla oleva luontokohde. Kohteeseen kuuluu osa Murtosjokivartta,
missä on lehtokasvillisuutta sekä järven rannalla oleva korpikohde. Korpi on tulva-alainen ja
kasvillisuus on kangas-, mustikka- ja ruohokorpea. Mosaiikkisen suon kasvistoon kuuluvat mm.
hiirenporras, korpi-imarre, metsäalvejuuri, korpikastikka ja rönsyleinikki. Lehto on tuoretta
lehtoa (OMaT) ja saniaislehtoa. Lehdon puusto on varttuvaa sekametsää.
Purojen välittömät lähiympäristöt ja metsäkortekorvet ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
42. Iso-Salmisen puro
Pinta-ala: 0,3 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Iso-Salmisen etelärannalla oleva lyhyt luonnontilainen puro, jonka varressa kasvillisuus on
kangas- ja metsäkortekorpea. Puusto on kuusivaltaista. Puro tulee ojitetulta suolta.
Purojen välittömät lähiympäristöt ja metsäkortekorvet ovat metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
43. Murto-Pajusen louhikot
Pinta-ala: 0,9 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pienialaisia avolouhikoita Murto-Pajusen länsirannalla, lähellä rantaa.
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Louhikot ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).

Kuva 29. Murto-Pajusen louhikot ovat metsän keskellä olevia avolouhikoita.
44. Murto-Pajusen suo
Pinta-ala: 5,2 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruohokorvet (VU) ja mustikkakorvet (VU)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Murto-Pajusen länsirannalla oleva ruoho- ja heinäkorpi, joka rajautuu pohjoisessa sara- ja
järviruokovaltaiseen avoluhtaan. Luhta on Siltapuron varrella. Suokuvion keskelle jää
kangasmetsäsaareke.
Ruoho- ja heinäkorpi on mättäinen. Yleisimmät kenttäkerroksen lajit ovat järvikorte,
korpikastikka, harmaasara, kurjenjalka, metsäalvejuuri, mesiangervo, metsä- ja peltokorte.
Paikoin on hentosaraa. Pohjakerroksessa yleisenä lajina on hapra- ja okarahkasammal. Mättäillä
on mustikka- ja puolukkavaltainen varvusto. Kuviolla on myös mustikkakorpikasvillisuutta. Ennen
luhtaa kasvillisuus muuttuu järviruoko-kastikkavaltaiseksi korveksi. Puusto on sekapuustoinen.
Lajeja ovat kuusi, raita, hallava, haapa, harmaaleppä ja koivu.
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Kuva 30. Murto-Pajusen ruohokorpi.
45. Murto-Pajusen suo ja lehto
Pinta-ala: 0,7 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruohokorvet (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot
(VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pienialainen ruoho- ja heinäkorpi, jolla on myös tuoreen ja saniaisvaltaisen lehdon kasvillisuutta.
Lehtoa luonnehtivat hiirenporras, metsäimarre, metsäalvejuuri, oravanmarja, metsätähti,
karhunputki, käenkaali, lillukka ja ojakellukka. Varttuva puusto koostuu kuusesta, haavasta,
koivusta ja harmaalepästä. Siellä täällä on raitaa. Valtapuuna on koivu. Pensaskerroksessa
yleinen laji on pihlaja. Korpiosa on mättäinen ja sen pohjakerroksessa yleisenä lajina ovat hapraja okarahkasammal. Kenttäkerrokselle ominaiset lajit ovat järvikorte, tupassara, kurjenjalka,
rantamatara, hiirenporras, suo-orvokki, rönsyleinikki ja korpikastikka. Paikoin on lehtomaista
kangasta.
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Kuva 31. Murto-Pajusen lehtoa.
46. Alle yhden hehtaarin lammet
Seuraavat lammet ovat alle 1 hehtaarin kokoisia:












Aumalampi (0,5 ha)
Haaralampi (0,5 ha)
Kaatronlampi (0,7 ha)
Kalliolammet (0,5 ha)
Kalliolammet (0,8 ha)
Kataanlampi (0,2 ha)
Kortelampi (0,5 ha)
Luodelampi (0,6 ha)
Pahalampi (0,4 ha)
Soidinlampi (0,9 ha)
Toukkalampi (0,5 ha)

Lammet ovat suorantaisia. Enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet ovat vesilailla suojeltuja
(VesiL 11§).
5.8.2 Maisemakohteet

Luonnonmaisemakohteet:
1) Löytynjärvi, Kesälahden kallioinen itäranta. Maisema-alueeseen kuuluu myös Tiiraluoto
ympäristöineen. Varsin edustava luonnonmaisema-alue.
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2) Laidinsaari. Yksi Lampaanjärven saarista. Laidinsaaren kapea ja kivikkoinen pohjoiskärki,
joka erottuu hyvin.
3) Kalliosaari. Lampaanjärven kallioinen pieni saari.
4) Sirppiniemi. Lampaanjärven Sammakkolahdella oleva kapea ja kivinen niemi.
5) Kurjenniemi. Lampaanjärven itäosalla oleva maisemasta erottuva mäntyvaltainen niemi.
Alueeseen kuuluu myös Kurjensaari.
6) Yijäkönmäki. Yijäkönjärven itärannalla oleva kallioinen mäki, joka hallitsee Yijäkönjärven
maisemaa.
7) Nuottaniemi. Iso-Panka -järven eteläosalla oleva maisemasta erottuva kapea niemi.
Selvitysalueen kulttuurimaiset keskittyvät alueen pohjois- ja keskiosalle ja Lampaanjärven
rannoille. Useimmassa tapauksessa peltomaisematila ei erotu selvästi järveltä rantapuusto takia.
Kulttuurimaisemakohteet:
1) Järvenpää. Mäkijärven pohjoisrannalla sijaitseva peltomaisema, joka hallitsee
Mäkijärven maisemaa.
2) Malisenniemi. Saarisen pohjoisrannalla oleva kulttuurimaisema, joka erottuu
vesimaisemassa.
3) Pieni-Korppinen. Peltoaukeat ympäröivät lähes kokonaan Pieni-Korppisen lampea.
4) Sammakkolahti. Lampaanjärven itärannalla oleva peltomaisema.
5) Iso-Pajusen kulttuurimaisema on selvitysalueen edustavin maisema-alue ja se
muodostaa rantapeltoineen yhtenäisen kokonaisuuden. Alue muodostuu Luupään ja
Iso-Pajusen rantapeltomaisemasta ja siihen liittyvistä tilakeskuksista. Iso-Pajusen ja
Luupään rannat ovat pääosin alavaa maastoa. Peltoaukeat ympäröivät Iso-Pajusen
länsirantaa ja Luupään mutkittelevaa rantaa miltei kauttaaltaan.
6) Kannas. Yijäkönjärven eteläpäässä, Yijäkönjärven ja Pieni- Yijäkönjärven välisellä
kannaksella oleva kulttuurimaisema.
7) Rantala. Kotajärven länsirannalla oleva peltomaisema, joka hieman erottuu
vesimaisemasta.
8) Huttula. Pahkajärven itärannalla oleva rinnemäinen peltomaisema, joka erottuu
vesimaisemasta.
9) Syvälahti. Syvälahden peltomaisema on Iso-Pajusen itärannalla ja se erottuu varsin hyvin
vesimaisemasta.
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Kuva 32. Huttulan Pahkajärven itärannan peltomaisema.
6

SUOSITUKSET

Rantayleiskaava-alue on valtaosin metsäistä seutua. Vesistöihin rajautuvia kulttuurimaisemaalueita on kohtalaisesti. Kulttuurimaisemat keskittyvät erityisesti Pieni-Sulkavan ja Pajusen sekä
Lampaanjärven rannoille. Usein peltomaisema ei erotu vesimaisemasta selvästi, koska
rantapuusto estää suorat näkymät. Iso-Pajusen ja Luupään järvi- ja viljelymaisema luetaan
selvitysalueen arvokkaimpiin kulttuurimaisemiin.
Kaava-alueella on useita arvokkaita luontokohteita ja maisemallisia kohteita. Rakentamiseen
soveliailla rantavyöhykkeillä rannat ovat pääosin tavanomaista rantaa ja rantojen
rakennettavuus on suurelta osin kohtalainen tai hyvä.
Kaava-alueelle tyypillisiä ovat luonnontilaiset rantasuot sekä lehdot ja rantaluhdat, jotka ovat
paikallisesti arvokkaita luontokohteita, metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Lisäksi alle 1 hehtaarin kokoisia lampia on useita. Vesilain ja metsälain suojellut
luontotyypit sekä muut merkittävät luontoalueet, on syytä huomioida maankäytössä siten, että
kohde lähiympäristöineen jätetään rakentamisen ulkopuolelle.
Kaavaan luontokohteet suositetaan pääsääntöisesti merkittäväksi luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo) ja jossain tapauksessa MY. MY -alueiksi on mielellään
osoitettava luonnonmaisemaltaan arvokkaat alueet (mm. saaret) sekä pinta-alaltaan laajemmat
alueet, joilla on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja. Luonnonsuojelualueet ja
suojeluohjelmakohteet suositetaan osoitettavaksi kaavaan SL-merkinnällä.
Rantayleiskaava-alueella on myös maaseutumaisemaa, jossa on vesistöihin rajoittuvia
kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Suoraan rantaan ulottuvia avoimia peltomaisemia on vähän.
Tästä syystä kulttuurimaisema-alueet kestävät suhteellisen hyvin rantarakentamista. Kuitenkin
rakennuspaikkojen sijoittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää maisemallisiin vaikutuksiin.
Arvokkaimmat kulttuurimaisema-alueet voidaan merkitä kaavaan aluerajausmerkinnällä ma.
Kontumäen laitumet voidaan osoittaa perinnemaisemakohteeksi (pm).
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