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1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Pieksämäen kaupunkiin ollaan laatimassa rantaosayleiskaavaa Pyhitylle ja sitä 

ympäröiville järville. Kaava-alue sijoittuu Pieksämäen keskustaajaman kaakkoispuolelle. 

Kaava-alue käsittää 25 yli hehtaarin suuruista erillistä järveä tai lampea ja 4 tätä 

pienempää lampea tai allasta. Selvitysalueen vesipinta-ala on noin 1950 ha. Selvitysalue 

ulotettiin rannoilla 200 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja näin yhteen laskettu selvitetty 

maapinta-ala on noin 2100 ha. Selvitysalueen rajaus ja sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Toimeksiantona oli kaavan laatimista tukevan luonto- ja maisemaselvityksen laatiminen. 

Tavoitteena oli kerätä riittävät tiedot, jotta kaavan ekologinen kestävyys, luonnonarvojen 

säilyminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voidaan varmistaa maankäyttö- 

ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

Tämän selvityksen maastotyöt tehtiin huhti-syyskuussa 2019 Maastotyöt suorittivat FM 

biologi Tuomo Pihlaja, FT biologi Marjo Pihlaja ja Matti Sissonen Latvasilmu osk:sta. 

Raportin laati Tuomo Pihlaja. 

 

Kuva 1. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan rajaus ja sijainti. 
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Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä on laadittu rantaosayleiskaavaa palvelevalla 

tasolla olevat selvitykset. 

• kallio- ja maaperäselvitys olemassa olevien aineistojen perusteella 

• maisema- ja virkistysarvot, maiseman sietokyky arvoalueilla 

• eläimistö ja kasvillisuus  

• luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit, uhanlaiset 

luontotyypit (uhanalaisuusluokitukset 2018 ja 2019) 

• erikseen kartoitetut viitasammakon ja liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikat ja lepakkojen esiintyminen sekä direktiivin perhos- ja 

sudenkorentolajien esiintyminen 

• luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet karttarajauksin 

 

2 Aineistot 

2.1 Olemassa olevat aineistot 

Ennen maastotyötä hankittiin suunnittelualueelta olemassa oleva tieto. Aineistoihin 

sisältyvät:  

• tiedot alueella ja sen lähellä sijaitsevista luonnonsuojelu- ja Natura-alueista: 

Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot (28.11.2019) 

• peruskartta, kallio- ja maaperäkartat: MML ja GTK:n maaperä aineistot 

(28.11.2019) 

• ortoilmakuvat: MML (28.11.2019) 

• metsähallituksen valtakunnan metsien inventoinnin vapaa paikkatietoaineisto, 

tiedot erityisen tärkeistä elinympäristöistä (2.12.2019) 

• ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot alueelta uhanalaisista lajeista 

(Etelä-Savon ELY-keskus, 2.12.2019) 

 

3 Maastotyöt 

3.1 Maastotöiden aikataulu ja toteutus 

Maastotyöt suoritettiin 29.4.2019 ja 31.8.2019 välisellä ajalla. Selvitys ulotettiin noin 200 

metrin etäisyydelle rantaviivasta ja tarvittaessa etäämmällekin. Selvityksissä 

noudatettiin lajiryhmäkohtaisia ohjeistuksia oikeista inventointiajankohdista huomioiden 

kevään ja kesän etenemisen olosuhteet. Selvitysalueen pienet järvet ja lammet 

tarkastettiin rannoilta käsin. Pyhitty, Ruokojärvi ja Kukkarojärvi kierrettiin 

kokonaisuudessaan rantoja pitkin veneellä. 

Selvitysalueen laajuudesta ja pitkistä etäisyyksistä johtuen eri lajiryhmien selvitysten 

maastotöitä yhdistettiin soveltuvilta osin, jolloin samalla maastokäynnillä havainnoitiin 

esimerkiksi linnusto, luontotyypit ja liito-oravan elinpiirit. Olosuhteiden niin edellyttäessä 

käynnit tehtiin eri aikoina tai toistettiin. 

Maastotyön toteuttivat Tuomo Pihlaja (FM, biologi) (paikkatietoanalyysit, luontotyypit ja 

kasvillisuus, linnusto, liito-orava ja hyönteiset) ja Marjo Pihlaja (FT, biologi) ja Matti 

Sissonen (lepakot). 
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3.2 Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys 

Alueen arvokkaat luontotyypit ajalla 17.5.2019-4.7.2019. Selvitysalueella liikuttiin 

pienille kohteille maitse ja suurien vesialueiden rannoille sekä veneestä rantautuen että 

tieverkoston kautta maitse. Selvitystä kohdennettiin tausta-aineistojen avulla 

tunnistetuille potentiaalisesti arvokkaille alueille sekä maastokäynneillä havaituille 

potentiaalisille alueille. Selvityksessä paikannettiin mahdollisten suojelullisesti 

arvokkaiden kasvilajien esiintymät. Arvokkaat ja uhanalaiset luontotyypit rajattiin 

maastohavaintojen perusteella ja rajaukset on esitetty kartalla tulososiossa. 

3.3 Liito-oravaselvitys 

Liito-oravaselvitys toteutettiin pääosin 29.4.2019-30.4.2019 ja täydentäen sitä 

toukokuun aikana, jolloin lajin esiintymisen kartoittamisessa käytetyt papanat ovat hyvin 

havaittavissa. Kartoituksessa on noudatettu Suomen ympäristö 1/2017 julkaisun 

ohjeistusta (Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt).  

Maastossa tarkistettiin liito-oravalle soveliaat elinympäristöt, joita ovat muun muassa 

varttuneet kuusimetsät ja kuusivaltaiset sekametsät, metsäiset joen- ja puronvarret, 

rannat sekä pellonreunushaavikot. Kartoitettavilta kohteilta tarkastettiin haaparyhmät, 

nuoret haavikot (runkojen läpimitta vähintään 10 cm), järeät tervalepät, koivut sekä 

järeähköt ja järeät kuuset. Kartoitettavien kohteiden ennakkotunnistuksessa käytettiin 

apuna puusto- ja kasvupaikkatietoja. Lisäksi maastotyössä tehtiin lisätarkistuksia 

soveliailta näyttävillä kohteilla. 

Maastossa liito-oravan reviiripuun tunnistaminen tapahtui papanoiden perusteella. 

Papanoiden tuoreus ja määrä arvioitiin silmämääräisesti. Puulaji ja sen järeys kirjattiin 

ylös. Papanapuiden lisäksi havainnoitiin liito-oravalle pesäpaikaksi sopivia kolopuita ja 

risupesiä. Jos liito-oravan papanoita löydettiin, etsittiin lähiympäristöstä lisää jätöksiä. 

Papana-, risupesä- ja kolopuiden koordinaatit merkittiin GPS-laitteella karttapisteiksi. 

Esiintymisalueet rajattiin kartalle löydettyjen papanoiden ja lajin elinpiirin ydinalueeksi 

soveltuvan elinympäristön esiintymisen perusteella. 

3.4 Viitasammakkoselvitys 

Viitasammakoiden esiintymistä selvitettiin toukokuussa 17.5.2019-19.5.2019. muista 

selvityksistä erillisillä selvityskäynneillä. Selvityksen ajankohdan määritti kevään kulku, 

ja se ajoitettiin lajin aktiivisimpaan soidinaikaan. Kokemukset lajin soidinääntelystä ovat 

osoittaneet, että lajin luotettava havainnointi edellyttää selvityksen tekoa loppuillasta tai 

alkuyöstä, jolloin koiraiden ääntelyaktiivisuus on suurinta. Aamuyön tunnit ovat myös 

aktiivista ääntelyaikaa. Päivällä lajin ääntely on satunnaista. 

Ennakkoaineistojen perusteella tunnistetut lajille soveltuvat esiintymispaikat kierrettiin 

kuunnellen, kun yölämpötila oli riittävän korkea ja vesistöjen rannat sulaneet. 

Viitasammakoiden esiintymistä havainnoitiin soidinäänien perusteella. Esiintymistä 

arvioitiin soidintavien yksilöiden runsaus. Esiintymisalueet rajattiin kartalle. 

3.5 Lepakkoselvitys 

Lepakkoja selvitettiin 26.6.2019-31.8.2019. Havainnoinnissa käytettiin 

lepakkodetektoria ja kartoitettiin aiempien selvitysten ja paikkatietoaineistojen 

aineistojen potentiaalisina lepakkoalueina tunnistetut kohteet. Selvitykset tehtiin pimeän 

aikaan noin klo 23:00 ja 3:00 välillä. 
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3.6 Linnustoselvitys 

Rantayleiskaavan linnustoselvityksessä keskitytään erityisesti vesi- ja rantalinnustoon ja 

niille tärkeisiin elinalueisiin. Tähän lajistoon luuluvat myös rantaelinympäristöön 

erikoistuneet tai niitä suosivat peto- ja varpuslinnut. Kartoitus tehtiin yleiskaavan 

tarkasteluun soveltuvalla kartoitusmenetelmällä, jossa huomioitiin erityisesti 

suojelullisesti arvokkaat lajit ja niiden esiintymispaikat. Työvaihetta yhdistettiin 

luontotyyppi- ja liito-oravaselvityksen sekä maisemaselvityksen kanssa. Linnustoselvitys 

ajoittui aikavälille 29.4.2019-4.7.2019. 

Esiselvityksen perusteella tunnistettiin ennakkoon kaakkurin mahdolliset pesimälammet 

alueella, ja kartoitukset näillä kohteilla suunniteltiin siten, että lajin pesintä ei 

vaarantunut. 

Selvityksen perusteella (maastotyö ja olemassa olevat aineistot) määriteltiin 

linnustollisesti arvokkaat alueet. 

3.7 Muu lajisto 

Direktiiveissä mainittujen hyönteislajien ja muuna uhanalaisen lajiston esiintymistä 

arvioitiin muiden selvitysten yhteydessä perustuen havaintoihin ja arvioihin 

elinympäristöjen sopivuudesta. Sudenkorentojen osalta selvityksessä liikuttiin 

direktiivissä mainittujen korentojen päälentoaikaan ja selvitykset keskitettiin sääoloiltaan 

korentojen lentelyaktiivisuuden kannalta hyviin sääoloihin. Selvitys perustui aikuisten 

yksilöiden havainnointiin. 

3.8 Maisemaselvitys 

Maisemaselvityksessä selvitettiin vesistöjen maisema- ja virkistysarvot. Tässä raportissa 

kuvataan selvitysalueen maisemalliset erityispiirteet sekä eri osa-alueiden luonne ja 

erityispiirteet. Kaavoitettavat ranta-alueet on luokiteltu kolmeen luokkaan: 

• Luokka 1 – Maisemallisesti tai luonnonarvoiltaan herkät alueet, joille 

rakentamista ei suositella  

• Luokka 2 – Kohtalaisen sietokyvyn alueet, joilla on maisemallisia arvoja 

(luonnonmaisema tai kulttuurimaisema) tai herkkiä kohteita lähellä  

• Luokka 3 – Tavanomaiset alueet, joiden rakennettavuuden sietokyky on 

hyvä 

 

Luokitus perustuu ranta-alueiden maisemaekologiseen sietokykyyn. Sietokykyyn 

vaikuttavia tekijäitä ovat mm. rannan avoimuus, jyrkkyys, soistuneisuus ja 

kalliokasvillisuuden heikko kulutuskestävyys. Myös alueen ekologiset arvot vaikuttavat 

maisemaekologiseen sietokykyyn. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi arvokkaat 

luontotyypit tai uhanalainen lajisto. Alle hehtaarin kokoiset lammet ja saaret on sijoitettu 

kaikki luokkaan 1. 

Maastoinventoinnin lisäksi huomioidaan jo tunnistetut maisemallisesti arvokkaat kohteet, 

kuten mahdolliset valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-

alueet. 

4 Luontokohteiden arvottaminen ja arvoluokitus 

Luokittelu helpottaa maankäytön suunnittelua, kun tiedetään, mitkä kohteet pitää 

ensisijaisesti ottaa huomioon suunnittelussa, mikäli kaikkia luonto- ja maisemakohteita 

ei voida säästää. 
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Luontokohteiden luokitus pohjautuu Södermanin (2003) esittämään arvoluokitukseen, 

jota on täydennetty uusien selvitysten, muuttuvien luokitustarpeiden ja 

uhanalaisuustietojen perusteella.  

Arvoluokitus on seuraava: 

• kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

• kansallisesti arvokkaat kohteet 

• maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

• paikallisesti arvokkaat kohteet 

• muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja maisema-

arvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, 

luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta 

lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Mitä harvinaisemmasta ja 

uhanalaisemmasta lajista on kyse, sitä arvokkaampi alue on. Etenkin linnuston 

uhanalaistumiskehityksen seurauksena uhanalaisuus kriteerejä joudutaan 

tarkastelemaan niiden osalta muusta lajistosta poiketen, koska uhanalaisissa lajeissa on 

mukana suhteellisen yleisesti esiintyviä lajeja. 

Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, laho-

puujatkumo ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. 

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, 

erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat (luontodirektiivi IVa, 

luonnonsuojeluasetus) 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, maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI -alueet), 

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 (Metsälaki 10 §), vesilain mukaisten muuttamis- ja 

heikentämiskiellon alaiset kohteet (Vesilaki 11 §), yleis- ja asemakaavojen 
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suojeluvaraukset, paikallisesti 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 kuten hyvin kookkaat puuyksilöt. 

METSO-luokituksen mukaiset kohteet 

Metsäkokonaisuudet, jotka ovat Metsien monimuotoisuusohjelman kriteerit täyttäviä 

kohteita (METSO I, II, tai III). METSO-ohjelma rahoittaa vapaaehtoisesti suojeluun 

tarjottavia alueita. Maanomistaja voi halutessaan tarjota kohteeksi soveltuvaa metsää tai 

metsän osaa joko pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun. Omistuksesta ei välttämättä 

tarvitse luopua, ja omistaja saa täyden korvauksen puustosta verottomana. Liito-oravan 

elinalueet soveltuvat METSO-ohjelmalla suojeltaviksi kohteiksi. Metsoon sopivat erittäin 

hyvin myös muun muassa korvet ja lehdot.  

Uhanalaisuusluokitus 

Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien 

seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja 

kriteerien mukaisesti (Hyvärinen et al. 2019). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset 

(CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit 

eivät ole uhanalaisia lajeja. Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus perustuu vuonna 2018 

tehtyyn arviointiin (Kontula & Raunio 2018). Selvitysalue kuuluu alueellisessa jaottelussa 

Etelä-Suomeen.  

Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona 

käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: 

alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

Suomelle on määritelty myös joukko lajeja, joiden suojelusta Suomi on erityisesti 

vastuussa (Rassi ym. 2001). Tämä perustuu siihen, että lajien kannasta merkittävä osa 

esiintyy Suomen alueella. Vastuulajien kohdalla seurantaa ja tutkimusta on tehostettava 

ja lajien elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Samalla tavalla 

on määritelty Suomelle tärkeimmät vastuuluontotyypit (Raunio ym. 2008). 

5 Selvitykseen liittyvät epävarmuustekijät 

Luontoselvityksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Yhden maastokauden aikana tehty 

havainnointi on otos kokonaisuudesta, jossa etenkin lajien esiintymisessä on ajallista ja 

paikallista vaihtelua. Esimerkiksi liito-oravien elinpiirit ovat ajoittain asumattomia, kun 

reviirin yksilöt kuolevat ja reviiri ei ole tullut heti uudelleen asutetuksi. Linnuston osalta 

vuosittainen pesimämenestys vaihtelee suuresti ja vaikuttaa yksilöiden sijoittumiseen ja 

havaittavuuteen. Yksittäisten harvinaisten kasvien havaittavuus selvityksessä on heikko 

ja niiden havaitseminen on osin sattumanvaraista. Olennaisinta onkin tunnistaa ne 

elinympäristöt, joilla on suuri potentiaali suojelullisesti arvokkaan lajiston esiintymiselle. 
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6 Selvitysalueen yleiskuvaus 

6.1 Pintavedet 

Selvitysalueeseen kuuluu 25 vähintään hehtaarin suuruista järveä ja lampea. 

Selvityksessä järvet on numeroitu pohjoisesta etelään. Järvien sijainti ja numerointi on 

esitetty kuvassa 2 ja järvialtaiden perustiedot taulukossa 1. 

 

Kuva 2. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan järvien ja lampien tunnistenumerointi. 

Selvitysalueen järvet ovat rantaviivaltaan melko suoria ja saaria esiintyy suhteellisen 

vähän, mikä lisää yksittäistenkin saarten ekologista merkitystä. Esimerkiksi suurimmalla 

järvellä Pyhityllä on vain kolme saarta. Muita rikkonaisempia ovat Ruokojärvi ja Suuri-

Läänä, joille keskittyy valtaosa alueen saarista. Osa tilastoiduista saarista on hyvin pieniä. 

Järvien ja lampien lisäksi alueella on järviä yhdistäviä puroja. 

Järvet ovat alueella varsin matalia. Syvyystietoja löytyy suurimmille järville. Syvin on 

Kukkarojärvi, josta löytyy muutamia yli 10 metrin syvyyteen yltäviä syvännealueita. 

Suurimman Pyhityn syvyydet jäävät kokonaan alle 10 metrin ja Ruokojärvi ja Suuri-Läänä 

ovat tätäkin matalampia. 
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Taulukko 1. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan järvien ja lampien perustiedot ja 

tunnistenumerointi. Hehtaaria pienemmät vesialtaat on liitetty lähimmän suuremman järven 
yhteyteen. 

Tunnus Nimi Pinta-ala (ha) Rantaviiva (km) Saaria 

1 Kukkarojärvi 121.0 13.9 5 

1(b) Nimetön 0.9 0.4 0 

1(c) Nimetön 0.2 0.2 0 

1(d) Kärrinpyörä 0.4 0.2 0 

2 Hautonen 9.7 1.8 0 

3 Pieni-Musta 1.0 0.5 0 

4 Mustalampi 1.8 0.5 0 

5 Mustonen 33.7 3.4 1 

6 Mannisenlampi 9.8 1.5 0 

7 Valkeinen 20.0 2.0 1 

7(b) Pukinsilmä 0.6 0.3 0 

7(c) Nimetön 0.4 0.2 0 

8 Pyijy 11.9 1.9 1 

9 Yölampi 1.1 0.5 0 

10 Kailampi 6.0 1.4 0 

11 Mustalampi 15.9 2.6 0 

12 Kostiaisenlampi 14.5 2.4 2 

13 Yölampi 3.6 1.0 0 

14 Kaatronlampi 1.6 0.5 0 

15 Pieni-Tuoppu 11.1 2.1 0 

16 Iso-Tuoppu 60.9 5.3 0 

17 Säälampi 17.2 2.1 0 

18 Pyhitty 657.0 16.2 3 

19 Heiniö 169.8 10.5 0 

20 Ruskeinen 42.8 3.3 1 

21 Ruokojärvi 460.5 30.7 28 

22 Saarilampi 4.9 1.5 1 

23 Rikonlampi 4.4 1.1 0 

24 Suuri-Läänä 215.0 15.1 10 

25 Pieni-Läänä 51.0 4.5 1 

  Yhteensä 1948.7 127.6 54 

 

Alueen pintavesien tilasta on saatavilla tietoa Ympäristöhallinnon Vesikartta -palvelusta 

(Kuva 3). Sen mukaan Pyhitty, Ruokojärvi ja Suuri-Läänä sijoittuva luokkaan 

erinomaiset, Kukkarojärvi ja Iso-Tuoppu luokkaan hyvät ja Heiniö luokkaan tyydyttävät. 

Heiniöllä on tehty järven tilan parantamiseen tähtääviä kunnostustoimia. Pienempien 

järvien osalta ei ole mittaustietoa.  
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Kuva 3. Vesikarttapalvelun (9.12.2019) mukaiset pintaveden laatuluokitukset selvitysalueella. 

Tärkein kuormituksen lähde alueelle ovat suo- ja metsäojitukset, jotka ovat olleet 

mittavia. Kuormittavaa maataloutta alueella on suhteellisen vähän. 

6.2 Pohjavedet 

Kaava-alueen halkoo Nikkarilasta Tuopunkankaalle kulkeva harjujakso, jolle sijoittuvat 

pohjavesialueet Kukkarojärvi (0659302) ja Tuopunkangas (0659404). Lisäksi aivan 

alueen kaakkoiskulmaa sivuaa pohjavesialue Kalkkikivenkangas (0659451), jolla ei ole 

kuitenkaan kaavan kannalta merkittäviä vaikutuksia. Tuopunkankaan alueelle on laadittu 

suojelusuunnitelma (Ylönen & Tyrväinen 2008), jossa on yksityiskohtainen kuvaus alueen 

geologisista oloista. Pohjavesialueet ja suojelusuunnitelma tulee huomioida alueen 

kaavoituksen ratkaisuissa. Alueet on huomioitu maisemaekologisessa tarkastelussa 

rakennettavuutta alentavana perusteena. 
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Kuva 4. Pohjavesialueiden sijoittuminen suhteessa kaava-alueeseen.  

6.3 Alueen geologia ja maaperä 

Kaava-alue on GTK-aineiston mukaan kallioperältään etelässä metamorfista kiillegneissiä 

(Kuva 5). Länsireunalla on grauvakkaa ja pohjois- ja itäosissa granodioriittia, 

kvartsidioriittia ja dioriittia. Suuri-Läänän eteläpuolella on kapeana muodostumana 

mafisia vulkaniitteja. Alueen kivilajit eivät luo alueelle sellaisia erityisoloja, joissa 

esiintyisi esimerkiksi vaateliasta erityislajistoa tai runsasravinteisuudesta hyötyvää 

lehtolajistoa. Alueelle ei ole tunnistettu valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, ja 

kalliopaljastumien esiintyminen alueella on vähäistä.  
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Kuva 5. Alueen kallioperäkartta. 

Maaperässä alueella erottuvat Kukkarojärveltä Ruokojärven keskiosiin ulottuva 

karkearakeisista maalajeista koostuva harjujakso (Kuva 6). Muuten alueen maaperä on 

pääosin sekalajitteista moreenia. Alavat maat ovat pitkälti soistuneet ja turpeisten 

alueiden osuus on huomattava. Jäljellä olevat kivennäismaat ovat pääosin melko 

läpäiseviä ja kuivia tai vähintään kuivahkoja kasvupaikkoja. Kalliomaita löytyy lähinnä 

vain etelässä Suuri-Läänän ja Pieni-Läänän ympäristöstä. Tällä alueella rantojen 

topografia on muuta aluetta vaihtelevampaa ja jyrkempää. 
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Kuva 6. Alueen maaperäkartta.  

Alueelle on määritelty kaksi valtakunnallisesti merkittävää moreenimuodostumaa. Nämä 

ovat Kukkarojärven kumpumoreenialue (MOR-Y06-033) ja Heiniönkangas (MOR-Y06-

040). Edellinen on arvoluokassa 3 (valtakunnallisesti arvokas) ja jälkimmäinen 

arvoluokassa 4 (valtakunnallisesti merkittävä) viisiportaisella arvoasteikolla. Alueet on 

huomioitu maisemaekologisessa tarkastelussa rakennettavuutta alentavina perusteina. 

Etenkin Heiniönkankaan pitkittäinen drumliini on maisemallisesti merkittävä. 

Alueiden sijainti on esitetty teemakartalla kuvassa 9. ja niiden tarkemmat kuvaukset ovat 

selvityksen liitteinä. 

Maakuntakaavassa arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi, johon liittyy 

kaavamääräyksiä, on vielä määritetty Nikkarilan harjut. Alueen rajaus on esitetty kuvassa 

7 ja myös teemakartalla kuvassa 9. 
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Kuva 7. Moreeni ja harjualueiden sekä maakuntakaavan virkistysaluerajauksen sijainti 

Kukkarojärven ja Tuopunkankaan alueella.  

6.4 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kaava-alue kuuluu eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen ja sen alaosaan 

Järvi-Suomi (2b). Suokasvillisuusvyöhyke on viettokeitaat, ja sen alaosa Sisä-Suomen 

vietto ja rahkakeitaat (2a). 

Kaava-alue on luonteeltaan metsäinen ja soinen. Viljelysmaan osuus maa-alasta on pieni. 

Suoraan vesistöihin rajoittuvia peltoja on oikeastaan vain pienellä osalla Pyhityn ja 

Ruskeisen rantoja. Tämä tekee järvien yleismaisemasta hyvin metsäisen. 

Ravinteisuudeltaan alue on karuhkoa. Alueen kasvupaikkajako on esitetty kuvassa 8. 

Kangasmetsissä vallitsevat kuivahko kangas (puolukkatyyppi VT) etenkin pohjoisosassa 

Kukkarojärven yhteydessä. Eteläosassa vallitsevat tuoreet kankaat (mustikkatyyppi MT). 

Lehtomaisia kankaita (käenkaali-mustikkatyyppi OMT) on niukasta järvien rantamilla ja 

jonkun verran enemmän etelässä Iso-Läänän ja Pieni-Läänän ympäristössä. Lehtoja ei 
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juuri esiinny. Lehtokohteet ovat pienialaisia ja liittyvät usein miten vanhoihin 

maatalousalueisiin. 

 

Kuva 8. Kaava-alueen karkea kasvupaikkajako (VMI-aineisto).  

Alueen metsät ovat talousmetsiä, joita on käsitelty varsin voimakkaasti. Vanhoihin 

metsiin liittyviä erityisarvoja alueella on vain niukasti. Alueella on joitain tunnistettuja 

metsälakikohteita Metsäkeskuksen aineistossa. Kaikki nämä kohteet on huomioitu 

arvokohteissa. 

Alueen varsinaiset laajemmat suot ovat pääosin karuja rämeitä ja nevoja. Näistä jonkun 

verran on säilynyt kokonaan tai osin ojittamatta. Alueen merkittävimmät luontoarvot 

liittyvät juuri suoelinympäristöihin. Valtaosa suurista soista on kuitenkin voimallisesti 

ojitettu.  

Rannoille ovat tyypillisiä myös erilaiset pienet luhta- ja tulvasuot sekä ranta- ja 

umpeenkasvusuot. Nämä on koottu tuoreessa uhanalaisuusarvioinnissa käsitteen 

boreaaliset piensuot alle. Uudessa uhanalaisuusarvioinnissa kokonaisuuden tilaksi on 

Etelä-Suomessa arvioitu erittäin uhanlainen (EN) ja koko maassakin vaarantunut (VU). 
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Erilaisten rantojen piensoiden tunnistamiseen kiinnitettiin selvityksessä erityistä 

huomiota. Kohdekuvauksissa on käytetty uhanalisuusluokituksena kohteella tavattujen 

yksittäisten suotyyppien uhanalaisuutta, eikä yläkasitteen boreaaliset piensuot 

luokitusta. 

Vesistöjen rannat kaava-alueella ovat karuja. Erityisesti pienemmillä lammilla tyypillistä 

on rajautuminen suoraan rämeisiin, mutta rämerantoja on runsaasti myös suuremmilla 

järvillä. Näihin liittyy useimmiten vain niukkaa kelluslehtistä vesikasvillisuutta, jonka 

muodostavat pohjanlumme ja ulpukka. Myös konnanulpukkaa ja suomenlummetta 

esiintyy harvakseltaan.  

Paikoin lammilla ja järvillä on nevareunuksia, mutta ne ovat pääosin kapeita. 

Suurempialaisia luhtia esiintyy vain lasku- ja tulopurojen suissa. Laajoja korte- tai 

saraluhtia ei juuri esiinny. Samoin monille linnuille tärkeitä järviruokokasvustoja on hyvin 

niukasti ja paikallisesti, eikä missään esiinny laajoja ruovikoita. Tavallisimpia 

rantatyyppejä suuremmilla järvillä ovat hitaasti syvenevät hiekkarannat, joissa on harva 

järvikortekasvusto. 

Rannat ovat pääosin topografialtaan laakeita ja maisemallisesti huomattavia 

rantakallioita ei juuri esiinny. Vähät kalliorannat painottuvat etelään Suuri-Läänälle. 

Järvien ja lampien välillä on yhdistäviä puroja ja pikkujokia, joista monet ovat osin 

luonnontilaisia ja usein pääosin luonnontilaisen kaltaisia. 

6.5 Suojelualueet ja varaukset 

Kaava-alueelle sijoittuu yksi Natura 2000-ohjelman alue ja kaksi yksityistä 

luonnonsuojelualuetta: 

• Törmä (FI0500096, SAC) 16 ha 

o pieni vanhoihin metsiin painottuva NATURA-alue Säälammen rannalla 

• Törmän luonnonsuojelualue (YSA061609) 16 ha 

o  vastaa edellistä 

• Juonionsuon luonnonsuojelualue (YSA062270) 9.3 ha 

o ojittamatonta suota käsittävä alue Pyhityn kaakkoislaidalla 

Nämä kohteet ovat pieniä ja luontotyyppien suojeluun painottuneita. Lukuun ottamatta 

aivan lähialueita, kaavalla ei katsota olevan näihin alueisiin kohdistuvia merkittäviä 

vaikutuksia. Kartalla kohteet on esitetty kuvassa 9. 

Kaava-alueeseen rajoittuu kolme merkittävää maakuntakaavassa osoitettua 

suojelualuevarausta: Likolamminsuo, Tahinsuo ja Riihisuo. Näistä Tahinsuo on myös 

osana soidensuojelun täydennysohjelmaa hivenen maakuntakaavasta poikkeavalla 

rajauksella. Alueet on huomioitu tämän selvityksen maisemaekologisessa tarkastelussa 

alueina, joille ei voi osoittaa lisärakentamista. Kohteita ei tämän selvityksen osalta 

inventoitu erikseen, mutta kohteilla vierailtiin ja todettiin niiden luontoarvojen olevan 

ennallaan. Kohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Kaava-alueeseen vaikuttavat luonnonympäristöihin liittyvät aluevaraukset ja tunnistetut 

arvokkaat alueet. 

Maakuntakaavassa Kukkarojärven ja Tuopunkankaan alueet on osoitettu 

virkistysalueiksi. Tämä aluevaraus on esitetty kartalla kuvassa 7. Virkistysaluetta 

koskevat kaavamääräykset tulee huomioida rantakaavassa. Virkistysalueet on sijoitettu 

pääsääntöisesti maisemaekologiseen luokkaan 2. 

Kaava-alueen eteläpuolella on kaksi maakunnallista maisema-aluetta (Kuva 9) 

Vehmaskylä ja Längelmäki-Hurskaala. Alueet eivät rajoita kaavoitusta, sillä ne eivät ole 

kaavojen vaikutusalueella muutoin kuin kapeasti sivuten Längelmäki-Hurskaalan osalta. 

7 Luonto- ja maisemaselvityksen tulokset 

Selvityksen tulokset esitellään ensin yleisellä tasolla selvitys- ja lajiryhmittäin ja sen 

jälkeen tarkastellaan- järvi ja lampikohtaisesti niiden yleispiirteet, niiden alueelle 

sijoittuvat kaavoitukseen vaikuttavat luonnonarvokohteet ja luonto- ja maisema-arvot 

yhdistävä maisemaekologinen tarkastelu. Selvitykseen liittyy karttaliite (Liite 1), jossa 

kohteet on esitelty kartalla. 
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7.1 Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa, eikä selvityksessä löytynyt uhanalaisten kasvilajien 

esiintymiä. Alueen luontotyyppien ja aiempien aluevarausten perusteella rajattiin 34 

luontotyyppeihin perustuvaa kaavoituksessa huomioitavaa arvoaluetta. 

Taulukko 2. Kaava-alueella rajatut luontotyyppeihin perustuvat arvoalueet. Tunnus viittaa 
käytettyyn järvinumerointiin.  

Tunnus Nimi Pinta-ala (ha) 

LUO-1a Likolamminsuo 38.8 

LUO-1b Tahinsuo 173.7 

LUO-1c Kukkaroniemen räme 9.7 

LUO-1d Kukkarojärven metsä 5.2 

LUO-1e Nimetön lampi 3.9 

LUO-1f Kärrinpyörä 3.4 

LUO-6 Mannisenlammen neva 0.2 

LUO-7a Pukinsilmä 4.1 

LUO-7b Nimetön lampi 4.6 

LUO-8a Pyijyn korpi 3.2 

LUO-8b Pyijyn laskupuro 2.5 

LUO-10 Kailammen neva 4.1 

LUO-12 Kostiaisenlammen nevat 0.8 

LUO-15a Pieni-Tuopun neva 3.4 

LUO-15b Tuopunsuo 11.3 

LUO-16 Tuopunjoki 6.1 

LUO-17 Törmä 15.7 

LUO-18a Riihisuo 55.5 

LUO-18b Pohoslahden räme 1.2 

LUO-18c Hovinlahden suo 0.5 

LUO-18d Hovinlahden neva 0.1 

LUO-18e Sätkinniemen korpi 1.1 

LUO-18f Juonionsuo 9.3 

LUO-19a Heiniönkankaan hakametsä 1.9 

LUO-19b Kiviniemen luhta 1.2 

LUO-19c Rantalan korpi 0.5 

LUO-19d Rantalan suppasuo 0.3 

LUO-20 Ruskeisen rantaneva 1.4 

LUO-21a Multiniemen suot 8.6 

LUO-21b Vääränjoen suo 3.3 

LUO-21c Itolahden neva 2.2 

LUO-24a Riipilän rantasuo 0.6 

LUO-24b Mustalahden rantasuo 0.2 

LUO-24c Taipaleenjoki 4.1 
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7.2 Liito-orava 

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji. Lajin lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. 

Tällaiset kohteet on tällä perusteella luokiteltu kansallisesti arvokkaiksi kohteiksi. 

Liito-orava suosii lehtoja ja lehtomaisia kankaita. Lajia tapaa harvakseltaan myös 

tuoreilta kankailta. Mäntyvaltaisilla kuivahkoilla kankailla ja sitä karummilla paikoilla laji 

ei esiinny säännöllisesti.  

Kaava-alue on pääosin liito-oravalle sopimatonta elinympäristöä. Laji ei esiinny pysyvästi 

mäntyvaltaisilla kuivilla kankailla eikä rämeisillä soilla, joiden yhteinen osuus kaava-

alueesta on huomattava. Myös alueen tuoreet kankaat sijoittuvat ravinteisuudeltaan 

jatkumon karumpaan päähän. Varttuneissa kuusta kasvissa kuvioissa monissa 

lehtipuuston osuus on hyvin pieni. 

Kaava-alueelta kuitenkin tunnistettiin ja tarkastettiin kymmeniä mahdollisesti lajille 

sopivia kohteita. Silmämääräisesti arvioituna monet ovat liito-oravalle soveltuvia. 

Selvitysalueen laajuuteen nähden liito-oravasta tehtiin hyvin niukasti havaintoja. 

Papananoita löydettiin vain kolmelta kohteelta, jotka nekään eivät vaikuttaneet pysyviltä 

elinpiirien ydinalueilta. On todennäköistä, että sopivien elinympäristöjen esiintymien 

laikkuina epäsuotuisten kasvupaikkojen ympäröiminä, vähentää koko kaava-alueen 

houkuttelevuutta liito-oravan kannalta. 

Hertta-tietokanta sisälsi aiempia tietoja vain yhdeltä mahdolliselta elinpiiriltä Pyhityn 

koillisrannalta. Tätä esiintymää ei tarkastettu selvityksissä uudelleen, koska se sijaitsee 

jo kokonaan rakennetulta rantaosuudella. Havainnot papanoista ovat vuodelta 2008 ja 

ELY-keskuksen keväälle 2019 ajoittuvassa tarkistuksessa papanoita ei ollut havaittu. 

Havaintojen vähyyden vuoksi ne esitellään kaikki tässä osiossa. Ensimmäinen havainto 

paikka on Pyhityn lounaiskulman Rikonlahdella (Kuva 10). Tällä havaittiin muutamia 

papanoita Vehmaskyläntien varren järeiden haapojen juurella, sekä kahden haavan alla 

tästä rantaan päin. Harvassa asennossa olevassa metsikössä sijaitsevan suurikokoisen 

haavan (Kuva 12) alla oli 60 papanaa. Tästä muodostuu lain tarkoittama lajin 

levähdyspaikka. Rannassa yksittäinen papana oli rakennetulla pihapiirillä. Alue ei vaikuta 

varsinaiselta pesimäreviiriltä. Koska alue on jo rakennettua, alueelle rajattiin 

kulkuyhteyden ja papanapuut käsittävä rajaus, jolle ei suositella lisärakentamista. 

Toinen havainto tehtiin Heiniön koillisrannan Viitaojan alueella (Kuva 11). Havaitut 

papanat olivat selvityksen 200 metrin vyöhykkeen ulkopuolella, ja niitä havaittiin vain 

viisi. Elinpiiri sijaitsee Heiniönkankaan arvokkaaksi drumliiniksi määritellyn harjanteen 

itärinteen juurella. Alue on varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa on lahopuita ja 

sekapuuna melko runsaasti haapaa. Alue soveltuisi lajin pesimäalueeksi. Alueelle tehtiin 

soveltuvimman elinpiirin mukainen rajaus, jolle ei suositella rakentamista. 

Kolmas havainto papanoista tehtiin varttuneen metsän kuviosta Pieni-Läänän 

etelärannalla. Kesän muissa selvityksissä tämän alueen todettiin kuitenkin joutuneen 

avohakatuksi (Kuva 13). 
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Kuva 10. Kaava-alueeseen vaikuttavat luonnonympäristöihin liittyvät aluevaraukset ja 
tunnistetut arvokkaat alueet. 

 

 

Kuva 11. Kaava-alueeseen vaikuttavat luonnonympäristöihin liittyvät aluevaraukset ja 
tunnistetut arvokkaat alueet. 
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Kuva 12. Rikonlahden jättihaapa, jonka juurella oli merkittävä papanamäärä. 

 

Kuva 13. Pieni-Läänän etelärannan hakattu kuvio, jolta oli papanahavainto. 

7.3 Viitasammakko 

Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji. Lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla 

kielletty. Tällaiset kohteet on tällä perusteella luokiteltu kansallisesti arvokkaiksi 

kohteiksi. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uhkaavat pääasiassa maankäytön 

muutokset (elinympäristöjen väheneminen) ja pienvesien laadun heikkeneminen. 

 Selvityksessä kaava-alueen todettiin sopivan pääsääntöisesti huonosti viitasammakon 

elinalueiksi. Kasvillisuus rannoilla on usein hyvin vähäistä, eikä lajin suosimia laajoja 

ilmaversoisten rantakasvien vyöhykkeitä esiinny juuri lainkaan.  
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Selvityksessä havaittiin soidintavia yksilöitä yhteensä 15 kohteella. Millään kohteella ei 

havaittu huomattavan suuria yksilömääriä, vaan enimmillään yhdellä rannalla äänteli noin 

kymmenen soidintavaa sammakkoa. Kohteet on lueteltu taulukossa 2 ja esitelty järvien 

kuvausten yhteydessä. 

Taulukko 3. Kaava-alueella todetut viitasammakon lisääntymisalueet ja niillä havaitut 
yksilömäärät. Tunnus viittaa käytettyyn järvinumerointiin.  

Tunnus Nimi Yksilömäärä 

VII-1a Varkaudentie 3 

VII-1b Tekolampi 3 

VII-5 Mustonen 3 

VII-8 Pyijyn laskupuro 4 

VII-12 Kostiaisenlammen nevat 10 

VII-15a Pieni-Tuopun neva 5 

VII-15b Tuopunsuo 10 

VII-17 Säälampi 5 

VII-19 Kiviniemen luhta 10 

VII-20 Ruskeisen rantaneva 10 

VII-21a Haavankannanlahti 5 

VII-21b Itolahti 5 

VII-22 Saarilampi 3 

VII-24a Riipilän rantasuo 10 

VII-24b Saarentaus 2 
 

7.4 Lepakot 

Lepakot EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja. Niiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. 

Selvityksessä havaittiin kolme lepakkolajia: pohjanlepakko, vesisiippa ja viiksisiippa. 

Viiksisiippahavaintoihin voi sisältyä myös isoviiksisiippoja, sillä lajiparin erottaminen 

toisistaan detektorilla ei ole mahdollista. Yhteensä havaintoja kertyi 15 erilliseltä alueelta. 

Lepakkohavainnot painottuivat muidenkin perusteiden mukaan rajatuille alueille ja 

pelkästään lepakkojen perusteella ei rajattu alueita. Lepakot on mainittu LUO-kohteiden 

kuvauksissa. 

7.5 Linnusto 

7.5.1 Vesi- ja rantalinnusto 

Selvitysalueella havaittu vesi- ja rantalinnusto on esitetty kootusti taulukossa 3. Alueen 

linnusto koostuu karuille vesille tyypillisistä lajeista, ja reheville vesille tyypillinen lajisto 

puuttuu alueelta kokonaan. Tavalliset puolisukeltajat, kuten tavi ja sinisorsa, ovat myös 

melko vähälukuisia ja vesilinnuston selkeä valtalaji on telkkä. Koskeloita havaittiin vain 

muutamilla paikoilla. Uikkulinnuista esiintyy ainoastaan härkälintu ja sekin ainoastaan 

Pyhityllä. Kuikkia esiintyy, mutta laji ei ole kovin runsas. 

Lokkilinnuista kalalokki on selvästi runsain, mutta myös kalatiiroja on runsaasti pääsoin 

yksittäisparein. Suurimmilla vesillä pesii myös harmaalokkeja ja näiden seurassa 
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muutamia pareja erittäin uhanalaisia selkälokkeja. Naurulokkeja on vain muutama 

yksittäispari, eikä kolonioita havaittu. Kahlaajista esiintyy runsaana vain rantasipiä, joka 

on alueella melko yleinen. Valkovikloja ja metsävikloja tavattiin yksittäisiä reviirejä. 

Varpuslinnuista rantojen yleisin laji on västäräkki. Ruokokerttunen tavattiin vain yhdellä 

paikalla, eikä pajusirkkukaan ole kovin runsas. 

Uhanalaisten, direktiivilajien ja vastuulajien määrät ovat alueen pinta-alaan nähden 

tavanomaisella tai jopa alhaisella tasolla. Selvityksen perusteella ei ole perusteltua rajata 

vesi- ja rantalinnustoon perustuvia erityisen tärkeitä alueita, pois lukien Pyhityn ja 

Ruokojärven saarien kohteet, joilla enimmät pesivät harmaalokit ja selkälokit tavattiin. 

Kohteet on esitelty järvien kuvausten yhteydessä. 

7.5.2 Metsälajit 

Selvityksen ulottuminen 200 metrin etäisyydelle tuo linnustoon myös metsä- ja 

suolajistoa. Havaittu suojelullisesti huomionarvoinen lajisto on esitetty taulukossa 3. 

Yleisimmät uhanalaiset lajit ovat hömötiainen, töyhtötiainen ja pyy, jotka esiintyvät 

harvakseltaan rantojen edustavimmilla metsäkohteilla. Havaitut hiirihaukan ja 

mehiläishaukan reviirit voidaan huomioida kaavan ratkaisuilla. Metsälajiston perusteella 

ei ole perusteltua rajata erityisen tärkeitä alueita. Suolinnuston tärkeimmät arvot 

keskittyvät maakuntakaavassa varattuihin suojelualueisiin, joita ei linnuston osalta 

inventoitu kattavasti tässä selvityksessä. 

7.5.3 Kalasääski 

Selvitysalueella havaittiin kaksi asuttua kalasääsken pesää sellaisilla sijainneilla, että 

kaavoituksen ratkaisuilla on vaikutusta pesä paikkojen tulevaisuuteen. Pesät on 

huomioitu maisemaekologisessa tarkastelussa soveltaen kaavoituksessa vakiintunutta 

500 metrin suojaetäisyyttä pesäpaikasta. Tämän alueen sisälle ei suositella 

lisärakentamista. Mahdolliset vaikutukset koostuvat sekä liian lähelle pesää sijoittuvien 

rakennuspaikkojen aiheuttamasta häiriöstä, että lähialueen rakennuspaikkojen 

kumulatiivisesta häiriöstä. 

Pesäpaikkojen tarkkaa sijaintia ei esitetä tässä dokumentissa kalasääskien pesimärauhan 

turvaamiseksi. Pesäpaikat on esitetty kartalla erillisessä viranomaiskäyttöön 

tarkoitetussa liitteessä (Liite 2). 
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Taulukko 4. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan linnustoselvityksessä havaittu vesi- ja 

rantalinnusto sekä huomionarvoiset metsä- ja suolajit.  

U = valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus, D = lintudirektiivin liitteen I lajit, V = lajit, joiden 
suojelusta Suomi on erityisvastuussa. 

Vesi- ja rantalinnusto ja muut rantoihin liittyvät lajit     

Havaitut lajit Parimäärä U D V 

Laulujoutsen 4  x x 

Tavi 3   x 

Sinisorsa 4    
Telkkä 18   x 

Tukkakoskelo 2 NT  x 

Isokoskelo 2 NT  x 

Kuikka 4  x  
Härkälintu 1 NT   
Sääksi 2  x  
Nuolihaukka 2    
Kurki 3  x  
Valkoviklo 1 NT  x 

Metsäviklo 2    
Rantasipi 14   x 

Naurulokki 2 VU   
Kalalokki 47    
Selkälokki 3 EN  x 

Harmaalokki 10 VU   
Kalatiira 13  x x 

Västäräkki 11 NT   
Ruokokerttunen 1 NT   
Pajusirkku 5 VU   

Metsä- ja suolajisto      

Havaitut lajit Parimäärä U D V 

Pyy 5 VU x  
Teeri 2  x x 

Metso 2  x x 

Mehiläishaukka 1 EN x  
Hiirihaukka 1 VU   
Ampuhaukka 1  x  
Kapustarinta 1  x  
Kuovi 1 NT  x 

Käenpiika 1 NT   
Harmaapäätikka 1  x  
Palokärki 2  x  
Hömötiainen 10 EN   
Töyhtötiainen 8 VU   
Närhi 4 NT   
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7.6 Muu lajisto 

Sudenkorennoista selvitysalueelle mahdollisista lajeista lummelampikorento, 

sirolampikorento, täplälampikorento ja kirjojokikorento ovat EU:n luontodirektiivin 

liitteessä IV(a) mainittuja lajeja. Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 

ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. 

Selvitysalue on täplälampikorennolle liian karu. Kaava-alueen virtavesillä ei myöskään 

havaittu kirjojokikorentoja, vaikka etenkin Suuri-Läänän ja Pieni-Läänän välinen puro-

osuus voisi olla lajille sopiva elinympäristö. 

Selvityksessä havaittiin lummelampikorentoja lisääntymiseen sopivilla paikoilla yhteensä 

7 kohteella. Yhdellä näistä tavattiin myös sirolampikorento. Kohteet on esitelty järvien 

kuvausten yhteydessä. Kohteet ovat valtaosin pieniä suorantaisia vesiä. Suureten järvien 

ulpukkakasvustoilla korentoja ei juuri havaittu, joskin selvitysalueen laajuuden vuoksi 

kartoitus ei niiden osalta ole yhtä kattava. 

Taulukko 5. Kaava-alueella todetut luontodirektiivin liitteen IVa sudenkorentolajien 
lisääntymisalueet ja niillä havaitut yksilömäärät. Tunnus viittaa käytettyyn järvinumerointiin.  

Tunnus Nimi Yksilömäärä Lajit 

KOR-1 Kärrinpyörä 4 Lummelampikorento 

KOR-9 Yölampi 1 Lummelampikorento 

KOR-10 Kailampi 3 Lummelampikorento 

KOR-10 Kailampi 1 Sirolampikorento 

KOR-13 Yölampi 3 Lummelampikorento 

KOR-14 Kaatronlampi 11 Lummelampikorento 

KOR-21 Tuopunjoki 2 Lummelampikorento 

KOR-22 Saarilampi 3 Lummelampikorento 
 

Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai direktiivissä mainittuja perhoslajeja. 

7.7 Aiemmat tiedot merkittävistä tai uhanalaisista lajeista 

Kaava-alueelta oli niukasti havaintoja Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmässä. 

Kukkarojärven pohjoispuoliselta tekoaltaalta on vanha havainto tulvakonnanlieosta. Laji 

on silmälläpidettävä (NT). Suuri-Läänältä on 1960-luvun havainto direktiivilajista 

jättisukeltajasta. Laji on yleinen Suomessa. 

8 Järvikohtaiset kuvaukset 

Aluevaraukset, luontokohteet ja maisemaekologinen luokitus on esitetty kootusti kartalla 

liitteessä 1. 

8.1 1. Kukkarojärvi (121.0 ha) 

Kukkarojärvi on Nikkarilan virkistysalueen kannalta keskeinen muodoltaan erikoinen 

pitkulainen järvi. Rannat ovat pääosin karuja kumpuilevia mäntykankaita. Etenkin 

pohjoisosassa rannoilla on myös luonnontilaisia soita. Rannat ovat hyvin karuja. Järvessä 

on muutamia kooltaan pieniä saaria. Rakennettua rantaa on vain koillisosassa. 

Kukkarojärvi on maisemallisesti ja virkistyksellisesti erittäin merkittävä vesialue, jolle ei 

tulisi osoittaa lisärakentamista. 
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Kuva 14. Kukkaroniemen luoteiskärki kuvattuna etelästä. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

moreenialue, Kukkarojärven pohjavesialue, suojelualuevaraukset Likolamminsuo ja 

Tahinsuo. 

Luontokohteet: LUO-1a, LUO-1b, LUO-1c, LUO-1e, LUO-1f, KOR-1, VII-1a, VII-1b 

Maisemaekologinen luokka: 2, alle hehtaarin saari ja luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-1a Likolamminsuo 

Peruste: Maakuntakaava luonnonsuojeluvaraus. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, SL. 

 

Kuva 15. Likolamminsuon sararämettä (LUO-1a). 
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Kohdekuvaus LUO-1b Tahinsuo 

Peruste: Maakuntakaava luonnonsuojeluvaraus, soidensuojelun täydennysohjelma. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, SL. 

 

Kuva 16. Tahinsuon märintä osaa (LUO-1b). 

Kohdekuvaus LUO-1c Kukkaroniemen räme 

Kohde on maisemallisesti komea Kukkaroniemen pohjoiskärkeen sijoittuva eheä ja 

edustava ojittamaton isovarpuräme. Kenttäkerroksessa vallitsevat suopursu, juolukka, ja 

vaivero. Reunoiltaan suoala vaihtuu asteittain suopursuvaltaiseksi kuivahkoksi kankaaksi. 

Kukkaroniemen koilliskärki on vanhapuustoinen ja lahopuustoinen kuivahko kangas. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (isovarpuräme VU Etelä-Suomi, vanhat kuivahkot 

kankaat CR Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 17. Kukkaroniemen isovarpurämettä (LUO-1c). 
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Kuva 18. Kukkaroniemen maisemallisesti keskeinen koilliskärki (LUO-1c). 

Kohdekuvaus LUO-1d Kukkaroniemen metsä 

Kohde on varttuneen metsän alue, jolla on paljon kolopuita ja etenkin pystylahoa. 

Kasvupaikka on tuoretta kangasta. Puusto on kuusen, männyt ja koivun muodostamaa 

sekametsää, jossa on myös haapaa yksittäin ja ryhminä. 

Kohteella havaittiin yhteensä neljä viiksisiippaa. Kohde on tärkeä lepakkojen 

lisääntymisalue. 

Peruste: METSO II-luokituksen täyttävä metsäalue, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien 

lisääntymisalue (lepakot). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

Kohdekuvaus LUO-1e Nimetön lampi 

Kohde on pieni nimetön hiljalleen umpeenkasvava suolampi Peiposjärventien varressa. 

Nevaosaa luonnehtivaa lajistoa ovat jouhisara, pullosara, leväkkö, ja pyöreä- sekä 

pitkälehtikihokki.  

Peruste: Vesilaki 11 § (enintään 1 hehtaarin lampi), metsälaki 10 § (vähäpuustoiset 

jouto- ja kitumaan suot, alle 0.5 ha lammen lähiympäristö). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 19. Nimetön lampi (LUO-1e). 

Kohdekuvaus LUO-1f ja KOR-1 Kärrinpyörä 

Kohde on pieni pyöreä suppalampi. Rantaviivan tyyppilaji on mutasara. Ympäröivä suo 

on isovarpurämettä. Vedessä on niukkaa ulpukkakasvillisuutta, jossa havaittiin yhteensä 

neljä reviiriä pitänyttä lummelampikorentoa. 

Peruste: Vesilaki 11 § (enintään 1 hehtaarin lampi), metsälaki 10 § (alle 0.5 ha lammen 

lähiympäristö), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 20. Kärrinpyörä (LUO-1f). 

Kohdekuvaus VII-1a Varkaudentie 

Kohde Varkaudentien Kukkarojärvestä erottaman pikkulahden pohjoisrannan neva. 

Kohde yhdistyy kohteeseen LUO-1. 
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Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 21. Viitasammakon asuttamaa rantaa (VII-1a). 

Kohdekuvaus VII-1b Tekolampi 

Kohde on Kukkarojärven pohjoispuolelle vanhaan soranottokuoppaan syntynyt 

runsaskasvustoinen kosteikko. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 22. Tekolammen kosteikko (VII-1b). 
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8.2 2. Hautonen (9.7 ha) 

Hautonen on pieni Nikkarilan harjualueelle sijoittuva karu pikkujärvi. Maisemaa hallitsee 

länsirannalla Nikkarilan metsäopisto ja idässä Punkaharjun selänne Mustosen ja Hautosen 

välissä. Selänteellä on maisemallisia arvoja ja se kuuluu maakuntakaavan geologiseen 

kohteeseen Nikkarilan harjut. Pohjavesialeen rajaus on lähes sama. Hautosen rannat ovat 

kapean rämeisiä ja niillä on ojituksia. 

 

Kuva 23. Hautonen Punkaharjun suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

pohjavesialue. 

Maisemaekologinen luokka: 2, Punkaharjun maisema-alue 1. 

8.3 3. Pieni-Musta (1.0 ha) 

Pieni-Musta on pieni Nikkarilan harjualueelle sijoittuva pieni suorantainen lampi. 

Rantasoilla on ojituksia. Maisemaan vaikuttaa lammen ylittävä sähkölinja. Etelän puolella 

on vanhaa, jo kauan sitten metsitettyä peltoa. Lampi saavuttaa täpärästi 1 hehtaarin 

koon, eikä sille tulisi osoittaa rakentamista. Länsirannalle ulottuvat pohjavesi- ja 

harjualueen rajaukset. 
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Kuva 24. Pieni-Musta etelän suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

pohjavesialue. 

Maisemaekologinen luokka: 2. 

8.4 4. Mustalampi (1.8 ha) 

Mustalampi on pieni suorantainen lampi, jonka luonnontila on voimakkaiden ojitusten 

vuoksi alentunut. Maisemaan vaikuttaa keskeisesti pohjoisrannalla kulkeva rautatie.  

 

Kuva 25. Mustalampi pohjoisen suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue. 

Maisemaekologinen luokka: 3, virkistysalueeseen kuuluva osa 2. 
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8.5 5. Mustonen (33.7 ha) 

Mustonen on Nikkarilan harjualueella sijaitseva pikkujärvi. Rannan ovat pääosin 

kuivahkoja mäntykankaita. Järvessä on yksi saari, jolle keskittyivät havainnot pesivistä 

vesi- ja rantalinnuista. Järven itärannan pienellä luhdalla on viitasammakon 

lisääntymisalue. 

 

Kuva 26. Mustonen idän suunnasta kuvattuna. Keskellä järven ainoa saari. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

pohjavesialue. 

Luontokohteet: VII-5, LUO-8a (kuvaus järven 8 yhteydessä). 

Maisemaekologinen luokka: 2, Punkaharjun maisema-alue, alle hehtaarin saari ja 

luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus VII-5 Mustonen 

Kohde on Mustosen itärannalle sijoittuva rantaluhta, jolla on viitasammakon 

lisääntymisalue. Kasvillisuus on mesotrofista saranevaa, jossa runsaita lajeja ovat 

kurjenjalka, järviruoko, järvikorte ja terttualpi. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 27. Viitasammakkojen käyttämä luhta (VII-5). 

8.6 6. Mannisenlampi (9.8 ha) 

Mustonen on Kukkarojärven eteläpuolisella moreenialueella sijaitseva pikkujärvi. Rannat 

ovat pääosin karuja kumpuilevia mäntykankaita ja ojitettuja rämeitä. Järven rannalla on 

leiripaikka. 

 

Kuva 28. Mannisenlampi pohjoisen suunnasta kuvattuna. Vastarannalla leiripaikka. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

moreenialue, Kukkarojärven pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-6 

Maisemaekologinen luokka: 2, luontokohde 1. 
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Kohdekuvaus LUO-6 Mannisenlammen neva 

Kohde on pienialainen vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen avosuo, jossa vallitseva 

suotyyppi on lyhytkorsineva ja pienialaisesti oligotrofinen saraneva. Tyyppilajistoa ovat 

tupasvilla, pullosara, karpalot, suomuurain ja reunoilla vaivero. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 29. Mannisenlammen neva (LUO-6). 

8.7 7. Valkeinen (20.0 ha) 

Valkeinen on Nikkarilan harjualueella sijaitseva pikkujärvi. Rannat ovat pääosin karuja 

kumpuilevia mäntykankaita. Rannat ovat matalia ja niillä on tyypillisesti kapea 

jouhisaravaltainen nevareunus. Järven kaakkoisrannalla on loma-asutusta ja myös järven 

ainoassa pikkusaaressa on mökki. 

 

Kuva 30. Valkeinen länsirannalta pohjoiseen suuntaan kuvattuna. 
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Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue, Nikkarilan harjut, Kukkarojärven 

pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-7a, LUO-7b 

Maisemaekologinen luokka: 3, virkistysalue 2, luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-7a Pukinsilmä 

Kohde Pukinsilmä on pieni suolampi, joka on säilynyt melko luonnontilaisen kaltaisena 

huolimatta ympäröivistä ojituksista. Lampea reunustavat kapeat nevat ja isovarpuräme. 

Peruste: Vesilaki 11 § (enintään 1 ha lampi), uhanalainen luontotyyppi (isovarpuräme 

VU Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 31. Pukinsilmä (LUO-7a). 

Kohdekuvaus LUO-7b Nimetön lampi 

Kohde on pieni nimetön hiljalleen umpeenkasvava suolampi, joka on säilynyt melko 

luonnontilaisen kaltaisena huolimatta ympäröivistä ojituksista. Nevaosaa luonnehtivaa 

lajistoa ovat leväkkö, mutasara ja reunoilla vaivero. Kohteella havaittiin pohjanlepakko 

ja uhanalalaisista linnuista hömötiainen (EN). 

Peruste: Vesilaki 11 § (enintään 1 hehtaarin lampi), metsälaki 10 § (vähäpuustoiset 

jouto- ja kitumaan suot, alle 0.5 ha lammen lähiympäristö). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 32. Nimetön lampi (LUO-7b). 

8.8 8. Pyijy (11.9 ha) 

Pyijy on Nikkarilan virkistysalueen reunalla sijaitseva pikkujärvi. Rannat ovat pääosin 

karuja kumpuilevia mäntykankaita kaakkoisosassa ja muuten ojitettuja rämeitä. 

Nevareunukset ovat kapeita, paikoin kasvaa myös järviruokoa. Järven kaakkoisrannalla 

on loma-asutusta. Pohjoispäässä on yksi pieni saari. 

 

Kuva 33. Pyijy kuvattuna pohjoispäästä etelän suuntaan. Etualalla järven ainoa saari. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue. 

Luontokohteet: LUO-8a, LUO-8b 

Maisemaekologinen luokka: 3, virkistysalue 2, alle hehtaarin saari ja luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-8a Pyijyn korpi 
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Kohde on luontotyypeiltään monimuotoinen ja edustava pääosin korpinen kokonaisuus 

Pyijyn pohjoispäässä Mustosen laskupuron yhteydessä. Suotyypeistä esiintyy 

muurainkorpea ja metsäkortekorpea, joka vaihettuu märimmillä osilla luhtaiseksi 

nevakorveksi. Kasvillisuuden tyypillistä lajistoa ovat vehka, suo-orvokki, korpi-imarre, 

ranta-alpi, paatsama, hiirenporras, metsäkorte, suomuurain ja kurjenjalka. Kohteen 

puusto on vanhaa ja monimuotoista, lahopuuta esiintyy melko runsaasti. Kohteeseen 

luuluu myös Mustosen laskupuro ympäristöineen, joka on luonnontilaisen kaltainen. 

Kohteella havaittiin uhanalalaisista linnuista töyhtötiainen (VU). 

Kohteella havaittiin yhteensä 5 viiksisiippaa ja yksi pohjanlepakko. Alue on lepakoiden 

paikallisesti tärkeä lepakoiden lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (metsäkortekorpi EN, muurainkorpi EN, 

havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet EN EteläSuomi), metsälaki 10 § (yhtenäiset 

metsäkortekorvet, puron lähiympäristö), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien 

lisääntymisalue (viiksisiippa). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, SL tai LUO. 

 

Kuva 34. Pyijyn metsäkortekorpea (LUO-8a). 
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Kuva 35. Muurainkorpea (LUO-8a). 

Kohdekuvaus LUO-8b ja VII-8 Pyijyn laskupuro 

Kohde on luontotyypeiltään monimuotoinen kokonaisuus Pyijyn laskupuron varressa. 

Suotyypeistä esiintyy avoimella osalla lyhytkorsirämettä ja jouhisaravaltaista oligotrofista 

saranevaa. Lajistossa runsaita ovat lisäksi raate, karpalot, suokukka, maariankämmekkä, 

suokukka ja paatsama. Puron varressa juoksun keskiosassa on luhtanevaa ja 

luhtanevakorpea. Lajistoon kuuluvat mm. vehka, järvikorte, järviruoko, suoputki, 

terttualpi, ranta-alpi ja rentukka. Puustossa esiintyy tervaleppää ja lahopuuta. 

Laskupuron varsi on luonnontilaisen kaltainen ja paikoin rehevän luhtarantainen. 

Suvantoisella osalla on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (sarakorpi EN Etelä-Suomi, saraneva VU Etelä-Suomi, 

havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet EN EteläSuomi), metsälaki 10 § (puron 

lähiympäristö), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 36. Pyijyn laskupuron viitasammakkoesiintymä (VII-8 ja LUO-8b). 
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Kuva 37. Luhtanevakorpea (LUO-8b). 

8.9 9. Yölampi (1.1 ha) 

Yölampi on Nikkarilan harjualueen eteläosassa sijaitseva karu pikkulampi. Rannan ovat 

kapealti sarareunuksiset ja ulpukkaa esiintyy jonkun verran. Rannat ovat rämeisiä ja niillä 

on ojituksia. Pienen koon, luontokohteen ja muiden aluevarausten johdosta lampi on 

sijoitettu kokonaan maisemaluokkaan 1. 

 

Kuva 38. Yölammen länsiranta etelän suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan harjut, Kukkarojärven pohjavesialue. 

Luontokohteet: KOR-9. 

Maisemaekologinen luokka: 1. 
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Kohdekuvaus KOR-9 Yölampi 

Kohde on Yölammen luoteisrantaan sijoittuva ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin reviiriä 

pitävä lummelampikorentokoiras. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

8.10 10. Kailampi (6.0 ha) 

Kailampi on pieni etelärannaltaan metsärantainen ja pohjoispuolelta soinen karu 

pikkulampi. Rannan ovat kapealti sarareunuksiset, tyypillisinä lajeina pullosara ja 

mutasara. Ulpukkaa esiintyy jonkun verran. Eteläranta on kumpuilevaa kuivahkon 

kankaan harjumaastoa. Pohjoiset rannat ovat rämeisiä ja niillä on runsaasti ojituksia. 

Länsipäässä on luonnontilaisen kaltaista suota. Lampi on maisemaltaan erämainen ja 

ehyt, ja siksi se on sijoitettu pääosin maisemaluokkaan 2. Suo- ja metsälammet on Etelä-

Suomessa luokiteltu luontotyyppinä vaarantuneiksi (VU). 

 

Kuva 39. Kailampi kuvattuna lounaisnurkasta itään. 

Vaikuttavat tekijät: Tuopunkankaan pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-10, KOR-10. 

Maisemaekologinen luokka: 2, luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-10 Kailammen neva 

Kohde on maisemallisesti edustava ympäröivistä ojituksista huolimatta suomaisen 

luonteensa säilyttänyt keidasräme. Keidasrämeet on Etelä-Suomessa luokiteltu 

silmälläpidettäviksi (NT). Nevaosan muodostaa leväkkövaltainen kuljuneva ja rämeosan 

variksenmarjan ja suokukan vallitsema rahkaräme. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 40. Kailammen nevan märintä osaa (LUO-10). 

Kohdekuvaus KOR-10 Kailampi 

Kohde on Kailammen lounaisrantaan sijoittuva ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin 3 reviiriä 

pitävää lummelampikorentokoirasta ja sirolampikorento. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento, 

sirolampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 

8.11 11. Mustalampi (15.9 ha) 

Mustalampi on alueelle tyypillinen karu pikkujärvi, jolla ei ole erityisiä maisemallisia 

arvoja tai luontokohteita. Itäpäässä on jo melko runsaasti mökkiasutusta. Karuhkoja 

kangasmetsiä tai ojitettuja rämeitä. 

 

Kuva 41. Mustalampi itäpäästä luoteen suuntaan kuvattuna.  
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Vaikuttavat tekijät: Tuopunkankaan virkistysalue, Tuopunkankaan pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-8b (kuvaus järven 8 yhteydessä). 

Maisemaekologinen luokka: 3, virkistys- ja pohjavesialueet 2, luontokohde 1. 

8.12 12. Kostiaisenlampi (14.5 ha) 

Kostiaisenlampi on pienehkö lampi kaava-alueen itälaidalla. Lammella ei ole 

mökkiasutusta. Rannat ovat saranevareunuksiset ja ulompana on yleensä 

isovarpurämettä. Laajemmat nevat osuvat lammen pohjoisosaan, eteläpäässä on 

kivikkoisuutta. Rannoilla on melko paljon keloja, jotka tuovat maisemaan erämaista 

luonnetta. Lammessa on yksi saari, johon pääosin keskittyivät havainnot 

pesimälinnustosta. Saaressa havaittiin kalatiira, kalalokki, nuolihaukka ja vaarantunut 

pajusirkku. Lammen erämaisen luonteen ja rakentamattomuuden vuoksi sinne ei 

suositella rakennuspaikkoja, jos ne ovat sijoitettavissa muualle. Suo- ja metsälammet on 

Etelä-Suomessa luokiteltu luontotyyppinä vaarantuneiksi (VU). 

 

Kuva 42. Kostiaisenlammen saari kuvattuna lännestä. 

Vaikuttavat tekijät: Nikkarilan virkistysalue. 

Luontokohteet: LUO-12, VII-12. 

Maisemaekologinen luokka: 2, alle hehtaarin saari ja luontokohde 1. 

Kohdekuvaus LUO-12 ja VII-12 Kostiaisenlammen nevat 

Kohde on Kostiaisenlammen pohjoispäässä sijaitseva laajahko luhta ja neva-alue. 

Vallitseva kasvillisuustyyppi on oligo- ja mesotrofinen saraneva. Runsaimmat lajit ovat 

pullosara, raate, kurjenjalka ja paikoin järviruoko. Karpaloiden kasvustot ovat paikoin 

poikkeuksellisen tiheitä. Nevan laiteilla on kelopuita. Pesimälinnustoon kuuluvat kurki ja 

valkoviklo. Alueella on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (saraneva VU Etelä-Suomi), luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 43. Kostiaisenlammen nevaa (LUO-12 ja VII-12). 

8.13 13. Yölampi (3.6 ha) 

Yölampi on pieni vähintään kapealti suorantainen lampi kaava-alueen itäosassa. 

Eteläosan laajempi räme on ojitettu. Rannat ovat isovarpurämettä ja kapealti 

jouhisaraluhtaa. Pohjoispään maisemaan vaikutta rantaa sivuava Peiposjärventie. 

Rakentamattomana säilynyt lampi on maisemallisesti arvokas. Lammen koillisosan 

korentorajauksen länsipuolella havaittiin linnustoselvityksessä soiva metsokukko. Suo- ja 

metsälammet on Etelä-Suomessa luokiteltu luontotyyppinä vaarantuneiksi (VU). 

 

Kuva 44. Yölammen länsiranta koillisen suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: KOR-12. 

Maisemaekologinen luokka: 2, korentoalue 1. 
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Kohdekuvaus KOR-12 Yölampi 

Kohde on Yölammen luoteisrantaan sijoittuva ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin kolme 

reviiriä pitävää lummelampikorentokoirasta. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 

8.14 14. Kaatronlampi (1.6 ha) 

Kaatronlampi on pieni ojitetun suon ympäröimä rauhallinen lampi. Suo on osin ojikko ja 

osin muuttumavaiheessa. Rannat ovat luonteeltaan rämeisiä ja vai kapealti nevaisia, 

Rantaa luonnehtii jouhisara. Lampi on rauhallinen, eristynyt ja maisemallisesti eheä. 

Kokoluokka lähestyy yhden hehtaarin rajaa. Lampi on kaakkurille soveltuva pesimälampi. 

Lammen nimi viitannee lajin aiempaan esiintymiseen alueella. Lisäksi lammella on 

merkittävä lummelampikorennon esiintymä. Kaatronlammelle ei suositella sijoitettavan 

rakennuspaikkaa. 

 

Kuva 45. Kaatronlammen länsiranta etelän suunnasta kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: KOR-12. 

Maisemaekologinen luokka: 2, korentoalue 1. 

Kohdekuvaus KOR-14 Kaatronlampi 

Kohde on Kaatronlammen länsirantaan sijoittuva ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin 12 

reviiriä pitävää lummelampikorentokoirasta. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 
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Kuva 46. Lummelampikorennon elinalueen ulpukoita Kaatronlammella. Keskimmäisellä lehdellä 

reviiriä pitävä koiras. 

8.15 15. Pieni-Tuoppu (11.1 ha) 

Pieni-Tuoppu on pääosin suorantainen pikkujärvi. Valtaosa rantasoista on ojitettu, mutta 

osa on säilyttänyt luonnontilaisen luonteensa.  

 

Kuva 47. Pieni-Tuoppu kuvattuna pohjoispäästä etelän suuntaan. 

Vaikuttavat tekijät: Tuopunkankaan pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-15a, LUO-15b, VII-15a, VII-15b 

Maisemaekologinen luokka: 3, pohjavesialue 2, luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-15a ja VII-15a Pieni-Tuopun neva 

Kohde on pääsoin kostea avusuoalue, johon ojat ovat vaikuttaneet jonkun verran. Ojat 

ovat kuitenkin lähes umpeutuneet ja kasvillisuus alkanut palautua entiselleen. 
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Edustavimmat luontotyypit löytyvät rannan tuntumasta, jossa on oligotrofista saranevaa 

ja luhtanevaa. Lajistossa runsaita ovat terttualpi, raate, kurjenjalka ja rentukka. 

Kohteella tai sen lähialueella tavattiin kaikki kaava-alueella havaitut lepakkolajit, 

yhteensä kaksi viiksisiippaa, kaksi vesisiippaa ja yksi pohjanlepakko. Kohde on 

lepakkojen tärkeä ruokailualue. 

Rantaviivassa on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (luhtaneva VU Etelä-Suomi, saraneva VU Etelä-

Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 48. Pieni-Tuopun luhtanevaa (LUO-15a). 

Kohdekuvaus LUO-15b ja VII-15b Tuopunsuo 

Kohde on luontotyypeiltään vaihteleva ja hyvin monimuotoinen kokonaisuus Myllyjoen ja 

Tuoppujen välipuron varressa.  

Myllyjoen alaosalla on Tuopun rannassa hyvin kostea elinympäristö, jossa vallitsevat 

suotyypit ovat luhtaneva ja luhtanevakorpi. Välipuron alueella on myös raatevaltaista 

avoluhtaa. Lajisto on rehevää ja monimuotoista. Puustossa on tervaleppää. 

Kasvillisuudessa esiintyy mm. raatetta, kurjenjalkaa, suoputkea, järvikortetta, 

luhtavillaa, terttualpia, ranta-alpia, vehkaa, leveäosmankäämiä, rentukkaa, paatsamaa, 

rantaminttua, korpi-imarretta, rantamataraa ja kurjenmiekkaa. Tuoppujen välipuron 

pohjoispuolella on edustavasti ojittamattomana säilynyttä rämettä. Linnustossa havaittiin 

metsäviklo, tavi ja uhanalainen pajusirkku (VU). Kohteella havaittiin myös 

pohjanlepakko, alueella on merkitystä lepakkojen ruokailualueena. 

Myllyjoen varsi on luonnontilaisen kaltainen ja alajuoksulla rehevän luhtarantainen. 

Majava on padonnut jokea useasta kohtaa, ja kohteelle on syntynyt erikoinen kostea ja 

vaikeakulkuinen elinympäristö, jossa vesi virtaa laajalla tulva-alueella pieninä ja lukuisina 

sivupuroina. Yläjuoksu Pyhityn suuntaan on luonnontilaista tain paikoin luonnontilaisen 

kaltaista.  

Pieni-Tuopun eteläpään luhdalla osalla on viitasammakon lisääntymisalue. 
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Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (sarakorpi EN Etelä-Suomi, luhtaneva VU Etelä-Suomi, 

havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet EN Etelä-Suomi), metsälaki 10 § (puron 

lähiympäristö, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot), luontodirektiivin liitteen IV(a) 

lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 49. Rehevää puronvartta Tuopunsuolla (LUO-15b). 

 

Kuva 50. Viitasammakkoluhtaa (VII-15b). 

8.16 16. Iso-Tuoppu (60.9 ha) 

Iso-Tuoppu on kaava-alueen keskikokoisia järviä. Itäranta on pääosin kangasmetsiä tai 

niiden soistumia, länsiranta on pääosin ojitettua rämeistä suota. Länsirannalla on 

runsaasti mökkiasutusta, itäranta on virkistysaluetta. Rannoilla esiintyy jonkin verran 

järviruokoa, mutta yleisilme on karu. Paikoin on kaava-alueella harvinaista 

kivikkoisuutta. Maisemallisesti järvellä ei ole erityisen herkkiä alueita. 



Pyhityn alueen ROYK:n luonto- ja maisemaselvitys 2019 
 

  50  

 

 
 

 
  

 

Kuva 51. Iso-Tuopun itärantaan etelästä pohjoiseen kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Tuopunkankaan virkistysalue, Tuopunkankaan pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-15b, LUO-16. 

Maisemaekologinen luokka: 3, pohjavesi- ja virkistysalue 2, luontokohde 1. 

Kohdekuvaus LUO-16 Tuopunjoki 

Kohde on Iso-Tuopusta Ruokojärveen laskeva luonnontilainen tai sen luonnontilaisen 

kaltainen Tuopunjoki. Joen pohja on pääosin hiekkainen. Varren tyypillistä kasvillisuutta 

ovat tervalepät, järvikorte, ulpukka, raate, vehka ja rentukka. Joen rannoilla on 

pienialaisia luhtavaikutteisia ruohokorpia, joiden lajistoa ovat kurjenjalka, suoputki, 

paatsama, rentukka, rantamatara, suo-orvokki ja ranta-alpi. Uoman varrella on myös 

luontaisia tulvivaa heinikkoista luhtaa, joilla kasvaa runsaana mm. ranta-alpia, 

luhtakuusiota ja luhtavuohennokkaa. Uoman pohjoispuolella on vesitaloudeltaan 

luonnontilaisia suopursuvaltaisia isovarpurämeitä. 

Kohteen Ruohojärven puoliseen päähän sijoittuu lummelampikorentoesiintymä (KOR-

21). 

Peruste: Metsälaki 10 § (puron lähiympäristö), uhanalaiset luontotyypit (ruohokorvet EN 

Etelä-Suomi, isovarpuräme VU Etelä-Suomi, havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet 

EN Etelä-Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue 

(lummelampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 52. Tuopunjokea (LUO-16). 

 

Kuva 53. Rannan ruohokorpea (LUO-16). 

8.17 17. Säälampi (17.2 ha) 

Säälampi on pienehkö järvi kaava-alueen länsilaidalla. Rannat ovat pääosin 

kivennäismaata, luoteisrannalla on ojitettu räme. Lammella on mökkiasutusta ja itäpään 

maisemaa hallitsee Koivulehdon maatila. Lampeen ei liity maisemallisia erityisarvoja. 
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Kuva 54. Säälampi länsirannalta koilliseen päin kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: Törmän Natura ja luonnonsuojelualue. 

Luontokohteet: LUO-17, VII-17. 

Maisemaekologinen luokka: 3, luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-17 Törmä 

Kohde on Natura-alue sille perustettu luonnonsuojelualue. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, SL. 

Kohdekuvaus VII-17 Säälampi 

Kohde on Säälammen länsinurkkaan sijoittuva rantaosuus, jolla tavattiin soidintavia 

viitasammakoita. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

8.18 18. Pyhitty (657.0 ha) 

Pyhitty on kaava-alueen suurin järvi. Maisemakuvaltaan järvi on selkeäpiirteinen ja 

suorarantainen. Saaria on vain muutama hyvin pieni. Maisemallisesti keskeiset 

niemenkärjet on jo rakennettu ja muutenkin mökkiasutus on tiivistä. Hovinlahdelta 

Meijerhovin suuntaan aukeaa yksi kaava-alueen harvoista peltomaisemista. Tähänkin 

maisemaan vaikuttaa olennaisesti aivan rannan tuntumassa kulkeva Mikkelintie. Pyhitylle 

ei tunnistettu maiseman perusteella erityisen arvokkaita alueita. 
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Kuva 55. Pellot nousevat vain loivasti, eivätkä muodosta Hovilahdelle merkittävää 

maalaismaisemaa. 

 

Kuva 56. Paakinniemen kärki etelässä on järven harvoja erottuvia maisemakohteita. 

Vaikuttavat tekijät: Juonionsuon luonnonsuojelualue, suojelualuevaraus Riihisuo. 

Luontokohteet: LUO-18a, LUO-18b, LUO-18c, LUO-18d, LUO-18e LUO-18f, LII-18 

Maisemaekologinen luokka: 3, luontokohteet ja saaret 1. 

Kohdekuvaus LUO-18a Riihisuo 

Peruste: Maakuntakaava luonnonsuojeluvaraus. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, SL. 
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Kuva 57. Riihisuo (LUO-18a). 

Kohdekuvaus LUO-18b Pohoslahden räme 

Kohde on Pyhityn pohjoiskärkeen sijoittuva maisemallisesti arvokas rantasuo. Kohde 

täydentää läheistä Riihisuon suojelualuevarausta. Kohteen vallitseva suotyyppi on 

lyhytkorsiräme, jossa mättäillä vallitsevat vaivero ja suokukka. Nevaosalla runsaita on 

muun muassa pyöreälehtikihokki ja karpalot. Reunoilla on suopursu- ja vaiverovaltaista 

isovarpurämettä. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot), uhanalainen 

luontotyyppi (lyhytkorsiräme VU Etelä-Suomi, isovarpuräme VU Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 58. Pohoslahden rämettä (LUO-18b). 

Kohdekuvaus LUO-18c Hovinlahden suo 
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Kohde on alkuperäisen Riihisuon etelälaidalla oleva ojittamaton suoala, joka on 

säilyttänyt luonnontilaiset piirteensä. Suotyyppi on lähinnä lyhytkorsirämettä, jossa 

limittyvät tupasvillainen nevaosa ja suopursun, juolukan, vaiveron ja kanervan 

vallitsemat isovarpurämeet. Pienialaisesti on myös oligotrofista pullosaranevaa. Mutta 

lajistoa ovat muun muassa kihokit, karpalot, suokukka, jokapaikansara ja rahkasara. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot), uhanalainen 

luontotyyppi (isovarpuräme VU Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 59. Hovinlahden suota (LUO-19d). 

Kohdekuvaus LUO-18d Hovinlahden neva 

Kohde on pienialainen vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen avosuo, jossa vallitseva 

suotyyppi on lyhytkorsineva. Tyyppilajistoa ovat tupasvilla, luhtavilla, suokukka, 

mutasara ja reunoilla suopursu sekä vaivero. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 60. Hovinlahden neva (LUO-18d). 

Kohdekuvaus LUO-18e Sätkinniemen korpi 

Kohde on kostea metsä- ja korpialue Mikkelintien tuntumassa. Alue on osin ollut peltona 

ja sillä sijaitsee vanhoja turpeen ja mudanottokuoppia. Alueelle on palautunut 

monimuotoinen kostean korven kasvillisuus. Kasvillisuustyyppejä ovat metsäkortekorpi, 

ruohokorpi ja luhtanevakorpi. Lajistossa tavallisia ovat pullosara, kurjenjalka, 

metsäkorte, raate, rantamatara, ranta-alpi, suoputki, rentukka ja laajoja kasvustoja 

muodostava vehka. Puusto on koivuvaltaista ja myös tervaleppää esiintyy runsaana. 

Rajauksen itälaidalla on myös kaava-alueella harvinaista runsaslahoista tuoretta 

keskiravinteista lehtoa (OMaT Käenkaali-oravanmarjatyyppi). Puustossa on esimerkiksi 

hyvin järeitä haapoja. tyyppilajistoa ovat oravanmarja, punaherukka, mustaherukka, 

lillukka, suo-orvokki, käenkaali, korpi-imarre ja hiirenporras. Alueella on kolopuita ja 

siellä tavattiin kolme viiksisiippaa ilmeisellä lisääntymispaikalla. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (metsäkortekorpi EN, sarakorpi EN Etelä-Suomi, 

ruohokorpi EN Etelä-Suomi, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue 

(viiksisiippa). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 61. Sätkinniemen nevakorpea (LUO-18e). 

Kohdekuvaus LUO-18f Juonionsuo 

Peruste: Yksityinen luonnonsuojelualue. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Kansallisesti arvokas, SL. 

Kohdekuvaus LIN-18 Selkäsaari 

Selkäsaari on suureten lokkilintujen käyttämä pesimäsaari Pyhityn eteläosassa. 

Uhanalisten lajien lisäksi saarella pesii myös ainakin kalatiira. 

Peruste: Uhanalaisten lintulajien pesimäalue (harmaalokki VU 6 paria, selkälokki EN 1 

pari). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Alueellisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 62. Selkäsaari (LIN-18). 
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8.19 19. Heiniö (169.8 ha) 

Heiniö on kaava-alueen suurimpia vesiä. Järvessä on kaksi pitkää niemeä, jotka jakavat 

altaan kahteen osaan. Rannoilla on hyvin paljon mökkiasutusta. Idässä maisemallisesti 

hallitseva elementti on pitkittäinen drumliini Heiniönkangas, joka nousee jyrkästi suoraan 

rannasta. Drumliinin ja järven välinen alue on pääosin rakennettu. Järven vedenlaatu on 

luokiteltu tyydyttäväksi ja järvellä on tehty kunnostustoimia. Heiniöllä esiintyy jonkun 

verran järviruovikoita. Maisemallisesti herkkiä alueita ovat molempien niemien 

kärkialueet, joista mahdollinen rakentaminen näkyisi kauas. Pohjoisen Kiviniemen 

kivikkoiseen kärkeen sijoittuu myös järven linnuston keskittymä. Niemen kärjessä on 

kalaloki, kalatiiran ja kuikan reviirit. 

 

Kuva 63. Kiviniemen kärki lännestä kuvattuna 

Vaikuttavat tekijät: Heiniönkankaan moreenialue. 

Luontokohteet: LUO-19a, LUO-19b, LUO-19c, VII-19, LII-19 

Maisemaekologinen luokka: 3, Heiniönkankaan moreenialue, niemenkärjet ja 

luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-19a Heiniönkankaan hakametsä 

Kohde on Heiniön itärannalla rakennettujen tonttien väliin jäävä avoimen hakamainen 

vanha lehtimetsä. Rannalla on järvenlaskun jälkeen paljastuneelle penkalle syntynyttä 

tervaleppäistä luhtametsää. Puusto koostuu koivusta ja haavasta, joista osa on järeitä. 

Lahopuuta on runsaasti. Maapohja on ainakin osin lehtoa, johon todennäköisesti 

maataloushistoria on vaikuttanut. Kohteella havaittiin vaateliaasta lintulajistosta 

harmaapäätikka. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (tervaleppäluhta EN), METSO I -luokituksen vanha 

lehtipuumetsä. 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 64. Runsas lahopuu ja rantametsä luhtaisuus luonnehtivat Heiniönkankaan rantaa (LUO-

19a). 

Kohdekuvaus LUO-19b ja VII-19 Kiviniemen luhta 

Kohde on kostea ja luontotyypeiltään monimuotoinen kokonaisuus Kiviniemen tyvellä. 

Rannan tuntumassa on luhtanevaa ja mesotrofista saranevaa. Runsaita lajeja ovat vehka, 

raate, suoputki, maariankämmekkä, karpalot, järvikorte, järviruoko, pyöreälehtikihokki 

ja pitkälehtikihokki. Rantasuo rajautuu ulkoreunallaan nevakorpeen. Kohteella havaittiin 

yhteensä kolme viiksisiippaa ja yksi pohjanlepakko. Kohde on tärkeä lepakkojen 

ruokailualue. Rantaviivan tuntumassa ja ojissa on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (sarakorpi EN Etelä-Suomi, luhtaneva VU Etelä-Suomi, 

saraneva VU Etelä-Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue 

(viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 65. Kiviniemen luhtanevakorpea (LUO-19b). 
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Kuva 66. Maariankämmekkää ja järviruokoa kasvavaa mesotrofista saranevaa (LUO-19b). 

 

Kuva 67. Kiviniemen viitasammakkoesiintymä (VII-19). 

Kohdekuvaus LUO-19c Rantalan korpi 

Kohde on ilmeisesti järvenlaskun jälkeen paljastuneelle rantatasanteelle syntynyt kostea 

ja luontotyypeiltään monimuotoinen metsä- ja suoalue, jolle on ominaista pintavesien 

säännöllinen vaikutus. Kasvupaikkatyyppi vaihtuu märimpien osien luhtanevakorvesta 

tervaleppäluhtaan ja edelleen tulvametsään. Puustossa vallitseva tervaleppä ja hieskoivu. 

Pensakerroksessa on paatsamaa. Ruohoista kasvaa vehkaa, kurjenjalkaa, järvikortetta, 

terttualpia.Tulvametsäisillä osilla sammalkerros on epäyhtenäinen ja runsain laji on 

okarahkasammal. Tulva-alueen vaihettuessa kangasmetsää kohti metsäkorte muodostaa 

tiheitä kasvustoja. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (sarakorpi EN Etelä-Suomi, tervaleppäluhta EN, 

sisämaan tulvametsät EN Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 68. Rantalan metsäkortevaltaista tulvametsää (LUO-19c). 

 

Kuva 69. Tervaleppäluhtaa (LUO-19c). 

Kohdekuvaus LUO-19d Rantalan suppasuo 

Kohde on pieni kangasmaan suppapainaumaan syntynyt suolaikku. Suotyyppi on pääosin 

isovarpurämettä, jossa vallitsevat kasvilajit ovat suopursu, suokukka ja suomuurain. 

Peruste: Metsälaki 10 § (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot), uhanalainen 

luontotyyppi (boreaaliset piensuot EN Etelä-Suomi, isovarpuräme VU Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 70. Rantalan suppasuo (LUO-19d). 

8.20 20. Ruskeinen (42.8 ha) 

Ruskeinen on rannoiltaan selväpiirteinen pikkujärvi. Pääosa rannoista on soita, mutta 

Ruskeiseen rajautuu myös kaava-alueella harvinaisia rantapeltoja. Maisemassa näkyvät 

maatilat ja järven ylittävä sähkölinja.  

 

Kuva 71. Koivupihan tila Ruskeisen eteläpäässä idästä kuvattuna. 

Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: LUO-20, VII-20. 

Maisemaekologinen luokka: 3, luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-20 ja VII-20 Ruskeisen rantaneva 

Kohde on Ruskeisen pohjoispäähän sijoittuva laajahko neva- ja luhta-alue. Suo vaihettuu 

reunan tupasvillaisesta lyhytkorsinevasta oligotrofiseen pullosaranevaan ja luhtanevaan. 
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Vesirajassa on vehkaluhtaa. Kohteella havaittiin yhteensä kaki viiksisiippaa ja kaksi 

pohjanlepakkoa. Kohde on tärkeä lepakkojen ruokailualue. 

Rantaviivan tuntumassa on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (luhtaneva VU Etelä-Suomi, saraneva VU Etelä-

Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 72. Ruskeisen luhtanevaa (LUO-20). 

8.21 21. Ruokojärvi 

Ruokojärvi on kaava alueen toiseksi suurin järvi ja erottuu kaikista muista rantaviivaltaan 

selvästi rikkonaisempana. Ruokojärvessä on 28 erillistä saarta, jotka kaikki ovat pinta-

alaltaan alle hehtaarin suuruisia. Järvi on maisemiltaan melko vaihteleva. Pohjoisosassa 

pitkän ja kapean Pohoslahden suulla on kaava-alueella harvinaisia kalliorantoja. 

Keskiosan maisemaa hallitsevat monet pienet saaret luodot. Länsirannalla Kotiniemestä 

etelään on matalaa rantaa, jossa on laajoja kasvustoja järvikaislaa ja järviruokoa. 

Eteläinen allas on maisemallisesti vähemmän rikkonainen. 

Ruokojärven saaret on rajattu maisemaekologiseen luokkaan 1 niiden pienen koon, mutta 

myös keskeisen maisemallisen merkityksen vuoksi. Saaret ovat myös järven linnustolle 

tärkeä ja turvallinen pesimäpaikka. Maisemallisin perustein samaan luokkaan 1 on 

sijoitettu myös Kotiniemen ja Jaaninniemen kapeat kärjet, jotka sijaitsevat järven 

maisemakuvan kannalta keskeisillä paikoilla. Ekologiseen luokkaan 1 sijoittuvilla 

luontokohteilla on myös tärkeitä maisemallisia arvoja. 
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Kuva 73. Nimetön kallioinen pikkusaari Pohoslahden suulla. 

 

Kuva 74. Syväänlahden itäosan maisemallisesti tärkeä nimetön saari. 
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Kuva 75. Järvikaislaa ja järviruokoa Kotiniemen eteläpuolella, 

 

Kuva 76. Maisemallisesti keskeinen ja herkkä Kotiniemi. 
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Kuva 77. Jaaninniemen maisemallisesti edustava pohjoiskärki. 

Vaikuttavat tekijät: Tuopunkankaan virkistysalue, Tuopunkankaan pohjavesialue. 

Luontokohteet: LUO-8b, LUO-16, LUO-21a, LUO-21b, VII-21a, VII-21b, KOR-21. 

Maisemaekologinen luokka: 3, virkistys- ja pohjavesialue 2, luontokohteet ja saaret 

1. 

Kohdekuvaus LUO-21a Multiniemen suot 

Kohde on Multiniemen itäreunalla sijaitseva monimuotoinen ja maisemallisesti edustava 

rantasuo. Kohteen suotyyppejä ovat lyhytkorsineva, tupasvillaräme ja isovarpuräme. 

Lajistossa runsaita ovat tupasvilla, rahkasara, leväkkö, raate, vaivero, kihokit, juolukka, 

suopursu, variksenmarja, karpalot, ja suokukka. Tieuran pohjoispuolella on ilmeisesti 

ojituksen aiheuttaman lammen pinnan laskun seurauksena syntynyt kosteikko, joka on 

nyt jouhisaravaltaista luhtaa. Myös suon vesirajassa on saraluhtaa. 

Kohteen itälaidan vesirajassa on viitasammakkojen lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit isovarpuräme VU Etelä-Suomi, tupasvillaräme VU 

Etelä-Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO 
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Kuva 78. Tupasvillarämeen ja lyhytkorsinevan vaihettumisaluetta (LUO-21a). 

Kohdekuvaus LUO-21b Vääränjoen suo 

Kohde on Syväänlahden perukassa sijaitseva monimuotoinen rantasuo. Kohteen reunojen 

vallitsevia suotyyppejä ovat isovarpuräme, kangasräme ja korpiräme. Varvuista 

suopursu, vaivero ja juolukka vallitsevat. Muuta lajistoa ovat maariankämmekkä, 

suomuurain ja tupasvilla. Avoin osa kuljuräme. Märimmällä osalla on ilmeisesti heikosti 

lähteisyyttä. Mätäspinnat ovat suokukan ja variksenmarjan vallitsemaa rahkarämettä. 

Kuljuissa runsaita ovat leväkkö, mutasara, rahkasara ja kihokit. Suolla on ojituksia, mutta 

ne ovat umpeutumassa ja suon luonnontila kohentumassa. Osalla rämeisiä osia on 

lahopuuta kohtalaisesti. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (isovarpuräme VU Etelä-Suomi, kangas- ja 

korpirämeet EN Etelä-Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 

 

Kuva 79. Vääränjoensuon avoiminta osaa (LUO-21b). 
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Kohdekuvaus LUO-21c Itolahden neva 

Kohde on maisemallisesti merkittävä rantasuon osa, joka on säilynyt ojittamatta. 

Suotyyppinä on kuljuräme, jossa mättäät ovat vaiveroa, tupasvillaa ja suokukkaa 

kasvavaa karua isovarpurämettä. Kuljuissa päälajina on leväkkö. Rantaa kohden on myös 

pullosaranevaa ja aivan reunassa myös vehkaista luhtanevaa. Tässä lajistossa on myös 

myrkkykeisoa, terttualpia ja mutasaraa.  

Kohteen itälaidan lahdukassa on viitasammakkojen lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (saraneva VU Etelä-Suomi, luhtaneva VU Etelä-

Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO 

 

Kuva 80. Vitasammakkoaluetta Itolahdella (VII-21b). 

Kohdekuvaus LIN-21a Ruokojärven saaret 

Kohde on Ruokojärven keskiosan pikkusaarten ja luotojen muodostama vesi- ja 

rantalinnulle tärkeä pesimäalue, jolla pesii uhanlaisia suuria lokkeja. Lisäksi alueella pesii 

ainakin kalalokkeja, ja kalatiira. Rajaukselle sijoittuu kalasääsken pesä. Läntisimpiin 

luotoihin kuuluu harvinaisen suuri ja maisemallisesti erityinen siirtolohkare. 

Peruste: Uhanalaisten lintulajien pesimäalue selkälokki EN 2 paria, harmaalokki VU 2 

paria). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO 
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Kuva 81. Siirtolohkare ja pikkusaari, joilla molemmilla pesii uhanalaisia lokkeja (LIN-21a). 

Kohdekuvaus KOR-21 Tuopunjoki 

Kohde on Tuopunjoen suuhun ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin 2 reviiriä pitävää 

lummelampikorentokoirasta. Ulpukan lisäksi kasvillisuudessa on konnanulpukkaa, 

järvikaislaa, järviruokoa, leveäosmankäämiä ja vesikuusta. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 

 

Kuva 82. Tuopunjoen lummelampikorentojen elinympäristö, kuvassa ulpukkaa ja vesikuusta 
(KOR-21). 

8.22 22. Saarilampi (4.9 ha) 

Saarilampi on pieni pääosin ojitetun suon ympäröimä rauhallinen lampi. Lammen rannat 

ovat luonteeltaan rämeisiä ja vain kapealti nevaisia. Rantaa luonnehtivat pullo- ja 

jouhisara. Ulpukkaa kasvaa vedessä kohtalaisesti. Lampi on rauhallinen, eristynyt ja 
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maisemallisesti eheä. Lammelle sijoittuu kaksi direktiivilajien lisääntymisaluetta. Saari 

tarjoaisi esimerkiksi kaakkurille turvallisemman pesimäpaikan. Rantametsissä tavattiin 

uhanalaisista linnuista hömötiainen (EN) ja töyhtötiainen (VU). Eteläpäässä oli pajusirkun 

(VU) reviiri. Saarilammelle ei suositella sijoitettavan rakennuspaikkoja, jos ne ovat 

osoitettavissa muualle. 

 

Kuva 83. Saarilampi etelästä pohjoiseen kuvattuna, keskellä kuvassa Saarilammen saari. 

Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: KOR-22, VII-22. 

Maisemaekologinen luokka: 1 

Kohdekuvaus KOR-22 Saarilampi 

Kohde on Saarilammen eteläpäähän sijoittuva ulpukkavyöhyke, jossa havaittiin 3 reviiriä 

pitävää lummelampikorentokoirasta. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (lummelampikorento) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO 
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Kuva 84. Saarilammen eteläpään lummelampikorentojen elinympäristö (KOR-22). 

Kohdekuvaus VII-22 Saarilampi 

Kohde on Saarilammen pohjoiskärkeen sijoittuva rantaneva, jolla on viitasammakon 

lisääntymisalue. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

8.23 23. Rikonlampi (4.4 ha) 

Rikonlampi on voimakkaasti ojitettujen rämeiden keskellä sijaitseva syrjäinen suolampi. 

Lammen maisemaa hallitsee sen ylittävä voimajohtolinja. Kalkkikivenkankaan 

pohjavesialue tulee lammen tuntumaan kaakosta. 

 

Kuva 85. Rikonlampi kuvattuna luoteeseen itärannalta. 
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Vaikuttavat tekijät: Kalkkikivenkankaan pohjavesialue. 

Maisemaekologinen luokka: 3. 

8.24 24. Suuri-Läänä (215.0 ha) 

Suuri-Läänä on kaava-alueen kolmanneksi suurin järvi. Pohjoispää on ojitettujen soiden 

vallitsemaa rantaa, muuten rannat ovat kivennäismaita. Järvellä on paljon mökkiasutusta 

keskittyen etenkin järven länsirannalle. Rannoilla on joitain kalliopaljastumia, muttei 

kuitenkaan maisemallisesti huomattavia kallioalueita. Paikoin rannoilla on myös 

kivisyyttä. Maisemallisesti erityisesti huomioitavina on erotettu vain järven alle hehtaarin 

suuruiset saaret ja Suurisaaren eteläkärki, jonne Mutasaaren lisäksi keskittyy järvellä 

pesivä lokkilinnusto. 

 

Kuva 86. Iso-Läänää kuvattuna itärannalta Suurisaaren suuntaan. 

 

Kuva 87. Suurisaaren kapeana etelään pistävä kaakkoiskärki. 
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Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: LUO-24a, LUO-24b, LUO-24-c, VII-24a, VII-24b. 

Maisemaekologinen luokka: 3, alle hehtaarin saaret ja luontokohteet 1. 

Kohdekuvaus LUO-24a ja VII-24a Riipilän rantasuo 

Kohde on Iso-Läänän luoteispäähän sijoittuva neva- ja luhta-alue. Suotyyppeinä on 

mesotrofista saranevaa ja luhtanevaa. Edellisen lajistoa ovat jouhisara, pullosara, 

mutasara, luhtavilla, leväkkö, raate, vehka, karpalot, kurjenjalka ja pyöreälehtikihokki. 

Jälkimmäistä luonnehtivat kastikat, raate, suoputki ja ranta-alpi. 

Rantaviivan tuntumassa on viitasammakon lisääntymisalue. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (luhtaneva VU Etelä-Suomi, saraneva VU Etelä-

Suomi), luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymisalue (viitasammakko). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 

 

Kuva 88. Riipilän rantasuota (LUO-24a). 

Kohdekuvaus LUO-24b Mustalahden rantasuo 

Kohde on Iso-Läänän lounaispäähän sijoittuva pieni rantasuo. Suotyyppeinä on 

luhtavaikutteista sarakorpea ja sararämettä. Lajistoa ovat tervaleppä, raate, karpalot, 

kurjenjalka, ranta-alpi, suoputki, maariankämmekkä, kurjenmiekka, vehka, vaivero, 

juolukka ja järviruoko. 

Peruste: Uhanalaiset luontotyypit (sararäme VU Etelä-Suomi, sarakorpi EN Etelä-

Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 89. Mustalahden rantasuota (LUO-24b). 

Kohdekuvaus LUO-24c Taipaleenjoki 

Kohde on Iso-Läänästä Pieni-Läänään laskeva osin luonnontilainen ja osin sen kaltainen 

Taipaleenjoki. Joessa on virtapaikkoja ja suvantoalueita. Varren tyypillistä kasvillisuutta 

ovat ulpukka, rentukka, terttualpi, luhtavuohennokka, kurjenmiekka, raate, järvikaisla, 

paatsama ja ranta-alpi. Rannoilla on paikoin korpi- ja okarahkasammen luonnehtimaa 

ruohokorpea. Jokisuussa on raatteen, terttualpin ja suursarojen luonnehtimaa avoluhtaa. 

Joen yläjuoksulla avohakkuu on ulotettu metsälain vastaisesti puron rantaan asti. 

Jokialue ja sen lähiöalue ovat lepakkojen tärkeä ruokailualue. Selvityksessä havaittiin 

yhteen neljä viiksisiippaa ja kaksi pohjanlepakkoa. 

Peruste: Metsälaki 10 § (puron lähiympäristö), uhanalaiset luontotyypit 

(havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet EN Etelä-Suomi, ruohokorvet EN Etelä-

Suomi). 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Seudullisesti arvokas, LUO. 
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Kuva 90. Taipaleenjokea (LUO-24c). 

 

Kuva 90. Ilman suojavyöhykettä toteutettu avohakkuu (LUO-24c). 

Kohdekuvaus VII-24b Saarentaus 

Kohde on vaatimaton Iso-Läänän itärannalle sijoittuva rantaluhta, jolla on viitasammakon 

lisääntymisalue. 

Peruste: Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin lisääntymisalue (viitasammakko) 

Arvoluokka ja kaavasuositus: Paikallisesti arvokas, LUO. 

8.25 25. Pieni-Läänä (51.0 ha) 

Pieni-Läänä on kaava-alueen eteläisin karuhko keskisuuri järvi. Rannoilla on runsaasti 

mökkiasutusta. Etelässä Läänänmäki ja Itämäki nousevat rannasta melko jyrkkinä ja 

korkeina, poiketen kaava-alueen yleisestä tasaisesta maisemakuvasta. Samoin Pieni-

Läänältä puuttuvat kaava-alueelle tyypilliset suorannat. Rantojen kangasmetsät ovat 

talousmetsiä ja kaava-alueella keskimääräistä rehevämpiä tuoreita ja lehtomaisia 
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kankaita. Pieni-Läänässä on vain yksi hyvin pieni saari, joka on ilmeisesti järvellä pesivän 

kuikan pesäpaikka. 

 

Kuva 91. Pieni-Läänää kuvattuna lounaaseen koilliskärjestä 

Vaikuttavat tekijät: -. 

Luontokohteet: LUO-24c. 

Maisemaekologinen luokka: 3, luontokohde 1. 
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