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LIITE 1: Kartoitusalueen kasvillisuus

Johdanto
Kartoitusalueen yleiskuvaus
Sijainti
Kartoitusalue sijaitsee Lieksan keskustan kupeessa, sen länsipuolella, Pielisen rannalla.
Alueen erottaa Pielisestä rautatie. Alue rajautuu koillisessa ja idässä päätiehen, kaakossa
Kevätniemen sahalle menevään tiehen, etelässä rautatiehen ja lännessä Surpeenvaaraan.
Alueen pituus luode-kaakkosuunnassa on noin 1,2 km ja leveys lounas-koillinen suunnassa
300-450 m. Pinta-ala on noin 50 ha.
Lieksa kuuluu Vaara-Karjalan maisema-alueeseen (Maisemanhoito 1992). Kasvimaantieteellisesti
Lieksa
on
keskiboreaaliseen
Pohjanmaan-Kainuun
havumetsävyöhykkeen
ja
eteläboreaalisen
kasvillisuuden
(Järvi-Suomi)
vaihettumisalueella (Kalliola 1973, Metsätyypit 2008). Pielisen leudontavasta
vaikutuksesta johtuen ranta-alueilla eteläinen kasvillisuus työntyy kielekkeenä Lieksan
pohjoispuolelle saakka (Hämäläinen ym.).

Geologia, pohjavedet ja vesistöt
Alueen länsireunalta alkaa nousta Surpeenvaaran rinteet kohti 130 metrin korkeutta.
Alimmillaan alue on noin 99 metrin korkeudessa alueen kaakkoisosassa. Korkeuseroa
kartoitusalueen sisällä on noin 25 metriä.
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Alueen pohjamaalajit jakautuvat kolmeen osaan siten, että alueen lounaisimmat osat
rautatien läheisyydessä ovat kalliomaata, pääosa alueesta on hiekka- tai soramoreenia ja
alueen halki virtaavan ojan ympäristöt ovat hienoa hietaa. (Paikkatietoikkuna,
Maaperäkartta 1:20 000/50 000).
Kartoitusalue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin.
Varsinainen kartoitusalue ei ulotu Pielisen rantaan, mutta radan takana on kaksi
niemekettä, joille kulku tapahtuu alueen kautta. Alueelta muodostuvat vedet keräytyvät
pääosin alueen kaakkoisosassa virtaavaan ojaan, joka johtaa vedet Pieliseen. Pielisen
pohjoisimman osan vettä leimaa humusväritteisyys. Lieksanjoen lähialueella Pielisen vesi
on tumminta, väriluku on yli 70 mg/l ja näkösyvyys 2,5 metriä. Vuonna 2008
valmistuneen ekologisen luokituksen mukaan Pielisen tila on hyvä.
Pielinen kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja sen pinta-ala on lähes 900 km2.
Tyypiltään se on suuri humusjärvi. Pielisen keskivedenkorkeus on 93,7 m ja
keskimääräinen vuotuinen vaihteluväli 117 cm. Pinnan havaittu äärivaihteluväli on ollut
278 cm. Suuret pinnanvaihtelut aiheuttavat haittoja, joiden vähentämiseksi on
käynnistetty 2000-luvun jälkipuoliskolla selvitys Pielisen juoksutuksen vaihtoehdoista ja
vaikutuksista. Mahdollinen säännöstelyluvan hakeminen on lähivuosina ajankohtainen
(Järviwiki). Tulvariskialuekartoituksessa Lieksan taajaman on todettu olevan aluetta,
jossa harvinaisen tulvan peittämällä alueella on asutusta, välttämättömyyspalveluja sekä
kulttuuriperintökohde
(POKELY:
Ehdotus
Pohjois-Karjalan
merkittäviksi
tulvariskialueiksi 28.3.2011)

Maankäyttö ja kaavoitus
Kartoitusalue rajoittuu Lieksan asemakaava-alueisiin ja tämä luontoselvitys liittyy alueen
kaavoittamiseen teollisuuskäyttöön.
Alueella ei ole voimassa olevia maa-aineslupia, pilaantuneeksi arvioituja maa-alueita eikä
alueella ole tähän mennessä ollut ympäristölupakynnyksen ylittäviä toimintoja. Alueen
länsiosista on aiemmin otettu maa-aineksia useasta eri paikasta. Itäosaan tulevan
Talttatien varressa on aiemmin ollut kymmenkunnan asunnon Harjulan asuntoalue, jonka
jäljiltä kasvillisuus on varsin kulttuurivaikutteista. Itäosassa on myös läjitysalue, johon on
läjitetty ilmeisesti lähinnä viereisen sahan kuoriainesta. Alueelta ei ole tiedossa olevia
muinaisjäännöskohteita.
Alueen läntisessä osassa risteilee runsaasti ulkoilupolkuja, alueella ylläpidetään
hiihtoreittejä ja kiintorastiverkosto ulottuu alueelle. Alueen kautta on kulkuyhteydet
radan eteläpuolella oleville kahdelle hiekkarantaiselle niemelle, jotka molemmat
näyttävät olevan vilkkaassa virkistyskäytössä.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1-vaiheen (21.11.2005) kartan mukaan alue on
valtakunnallisesti merkittävän runkotien ja nopean junaliikenteen radan välissä.
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Alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A), jonka asumisen, palvelujen, merkittäviä
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden
taajamatoimintojen sijoittumis- ja laajentumisalueet edellyttävät yksityiskohtaista suunnittelua.
Merkintä pitää sisällään myös muun muassa taajaman sisäistä käyttöä palvelevat liikenneväylät,
virkistysalueet ja –yhteydet.

Kartoitusalue
kuuluu
taajamaseudun
kehittämisen
kohdealueeseen
(tkk).
Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää
muiden tarpeiden ohella virkistys- ja vapaa-ajanverkostojen jatkuvuutta.
Alue rajoittuu myös teollisuus- ja varastoaluemerkintään (t). Määräyksen mukaan alue on
suunniteltava siten, että merkittävät ympäristölle aiheutuvat häiriöt estetään. Merkinnällä
osoitetaan aluerakenteen kannalta merkittävää teollisuus- ja varastoaluetta, jolla on vähintään
seudullista merkitystä. Alue on tarkoitettu pääasiassa tuotannollista toimintaa varten.

Maakuntakaavan 2. vaiheen (4.5.2009) kartassa alueella ei ole merkintöjä, kuten ei
myöskään vielä vahvistamattomien 3- ja 4-vaiheen maakuntakaavakartoissa.

Luontoarvot
Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole valtakunnallisesti merkittäviä
luonnonsuojelu- tai Natura-kohteita. Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoissa ei ole
merkintöjä alueelta eikä ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien rekisterissä ole
merkintöjä alueelta tai sen lähistöltä. Alueelta ei ole havaittu arvokkaita perinnemaisemia
(Grönlundin ym. 1998). Alueelle ei ulotu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita
(Arvokkaat maisema-alueet 1993). Alueelta ei tiettävästi ole tehty lajistokartoituksia
mahdollisten lintuharrastajien havaintojen lisäksi.
Alueella ei ole luonnontilaisia noroja tai puroja eikä vanhoiksi metsiksi luokiteltavia
alueita.

Luontoselvityksen tarkoitus ja käytännön toteutus
Luontoselvityksen tarkoituksena on kartoittaa kaavoitusta varten perustiedot alueen
luonnosta. Alue on suunniteltu kaavoitettavaksi biojalostamon teollisuusalueeksi.
Selvityksen avulla osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet,
jotta ne voidaan merkitä kaavassa tarkoituksenmukaisin merkinnöin.
Pohja-aineistona luontoselvitystä varten oli saatavilla Lieksan kaupungin kartoittama
digitaalinen kantakartta, digitaalinen maastokartta sekä ortoilmakuvat. Kartoituksen
apuna käytettiin myös maamittauslaitoksen paikkatietoikkunassa käytettävää
väärävärikuvaa, jossa puustosuhteet erottuvat paremmin kuin normaalista ilmakuvasta.
Näiden tietojen pohjalta tein alustavan arvion merkittävimmistä luontokohteista.
Maastokäynnit ajoittuivat heinäkuuhun (15.7. ja 29.7). kasvillisuustyyppien
havainnoimiseksi. Kartoituspäivät valitsin siten, ettei sää ollut esteenä havaintojen
tekemiselle.
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Keräsin maastohavainnot sanelukoneelle, valokuvasin sekä paikallistin tiedot GPSpaikantimen avulla. Myöhemmin siirsin tiedot tietokoneelle ja muokkasin niistä tämän
raportin sekä MapInfo-kartan. Maastohavainnot keskittyivät eri kasvillisuustyyppeihin,
mutta samalla kirjasin ylös kaikki nisäkäshavainnot sekä satunnaisia lintuhavaintoja.
Tarkan lajistoselvityksen teko ei ollut tarpeellista.

Raportin rakenne
Esittelen raportissa kohdeluettelon kuvineen ja teksteineen. Käyn kohteet läpi
pääsääntöisesti lännestä itään ja pohjoisesta etelään. Kartoituksen tulokset ilmenevät
liitekartasta 1. Aluekuvausten jälkeen esittelen koko alueen arvokkaimmat ja herkimmät
kohteet sekä suositukset kaavoituksessa huomioitavista seikoista.
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Kuviokohtaiset kuvaukset
Radan eteläpuoliset
alueet
Kohde 1:
Varsinaisen kartoitusalueen ja
rautatien eteläpuolelle jää kaksi
Pielisen niemeä.
Pohjoisemman niemen ranta on
pitkälti hiekkaa, hyvin
uimarannaksi soveltuvaa.
Paikoin ranta on ruovikkoinen.
Niemeä käytetään
virkistystarkoituksissa, siellä on
mm. pidetty nuotiota.

Niemelle vievä polku kulkee
suurten puiden katveessa. Ranta
on lehtipuuvaltaista, (pajukkoa,
tuomea, pihlajaa), mutta
muutama vanha iso komea
mänty tuo ryhtiä maisemaan.

Radan ylitys ajoneuvolla
mantereelta niemelle on
turvallisuussyistä estetty suurilla
kivenlohkareilla.
Mikäli niemet säilytetään
nykyisenlaisessa käytössä, mikä
olisi suotavaa, tulisi kulkuyhteys
rannalle säilyttää
kartoitusalueen halki.
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Kohde 2:
Myös eteläisempi niemi on
virkistyskäytössä. Siellä on
myös huoltorakennuksia.
Niemellä kasvaa vaihtelevan
ikäistä puustoa ja maisema on
miellyttävää, virkistykseen,
kuten piknik-käyttöön, hyvin
soveltuvaa.

Rannat ovat hiekkaa tai
pienikivistä, uimiseen ja
rantautumiseen hyvin
soveltuvaa.
Kevätniemen saha ja
tukkivarastot näkyvät niemen
itälaidalle.

Niemelle on kulkuyhteys
myös autolla radan yli
kartoitusalueen läpi, mutta
tasoristeys on tietenkin
vaarallinen. Niemelle näyttäisi
pääsevän myös sahalle
menevän tien kautta, mutta
kyseisen tien käyttö on
liikennemerkein kielletty.
Rannan saavutettavuus autolla
siis heikkenee, jos tasoristeys
suljetaan.
Niemi tulisi säilyttää
virkistysalueena.
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Radanvarret
Kohde 3:
Ratapenkat ovat soraisia ja
kasvittomia tai matalan
ruohokasvillisuuden peittämiä.
Ratapenkoilla kasvaa
tyypillisesti ruohovartisia
tulokaskasveja, joita ei
kuitenkaan tässä yhteydessä
kartoitettu.
Radanvarrella näkyy
tyypillinen
reunakasvillisuuden
vyöhykkeisyys: metsän ja
aukon välissä on sankka
pensaikko, joka koostuu
pääosin pajuista, koivusta,
pihlajasta, lepästä ja
haavasta.
Ylempi kuva on
pohjoisempaan niemeen
vievän polun ylityspaikalta
kohti länttä.
Alempi kuva on eteläisempään
niemeen vievän tien
tasoristeyksestä kohti itää.

Kasvillisuuskuviot
Kuvio 4: Kuusisekametsä
radan pohjoispuolella
Radan läheisyydessä kulkee
radan suuntaisesti leveähkö
polku miellyttävässä
kuusisekametsässä. Kuusi ja
mänty ovat ylispuina ja
aluskasvustona on melko
paljon lehtipuuta. Osa kuvion
puustosta on harvennettu,
mutta harvennusalueelle on
jätetty myös kookasta puustoa
(kuvio 4a).
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Radan vierellä kulkevan polun
varressa on kaivettu kuoppa,
jossa oli vettä ja roskia. Vesi
näytti seisovalta, eikä
ympäröivä kasvillisuus
poikennut muusta
radanvarsitiheiköstä, joten
ilmeisesti kyseessä ei ole
lähde (4b).
Valtalajeina
aluskasvillisuudessa
vaihtelevat puolukka ja
mustikka. Muita lajeja ovat
esimerkiksi kultapiisku,
mansikka, maitohorsma,
oravanmarja, suo-ohdake ja
kataja. Lisäksi metsässä
kasvaa monin paikoin lupiinia
eli alue on hyvin
ihmisvaikutteinen.
Kuviolla on pieni
kalliokohouma, jolla on
kiintorasti.
Kuvion halki kulkee polku
radan takana olevalle
niemelle. Polunvarsia on
raivattu. Polku kulkee osittain
lehtipuuvaltaisen, rehevän
kohdan kautta.
Lehtipuuvaltaiset laikut on
merkitty liitekarttaan
katkoviivoituksella

Piharatamo on valtalaji tien keskellä
samoin kuin pienellä levikkeellä, jota
käytetään parkkipaikkana (4c).

Lupiinin levinneisyys metsässä ja
piharatamon runsaus polulla kertovat
pitkäaikaisesta voimakkaasta
ihmisvaikutuksesta alueella. Alue
onkin ollut aikoinaan asuntoaluetta.
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Kuvio 5: Putkilinja

Kuvion 4 pohjoisreunaa
seuraillen on asennettu
vesijohtolinja. Linjalla ei
kasva vielä puustoa, vaan se
on sankan, korkean
ruohovartisen kasvillisuuden
ja pajuvesakon peitossa.
Maitohorsma on monin
paikoin valtalaji. Myös
lupiinia on putkilinjallakin
runsaasti.

Kuvio 6: Nuori sekametsä
putkilinjan pohjoispuolella
Kaksi ylläpidettyä
Surpeenvaaran hiihto- ja
lenkkipolkua kulkee kuvion 6
kautta. Puustoa on paikoin
harvennettu, lähinnä ilmeisesti
ulkoilumetsän tarpeita
silmälläpitäen.
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Puusto on hyväkasvuista
nuorta sekametsää. Polkujen
levikekohdat ovat tyypillisesti
maitohorsman ja muun
korkean kasvillisuuden
vallassa.

Kuvio 7: Iäkäs
mäntyvaltainen metsä
länsirajalla
Kuviolla kasvaa sekapuustoa,
mutta mänty on valtalaji.
Maasto nousee rinteenä kohti
Surpeenvaaraa ja metsä
muuttuu kangasmaiseksi.

Kuvio 8: Mäntykangas
vanhimmilla maa-ainesten
ottoalueilla
Kuviolla kasvaa tasaikäistä
kasvatusmännikköä. Alueella
risteilee polkuja ja osa poluista
näyttäisi olevan
mopoilukäytössä. Kumpareen
päällä on jopa jäkälävaltaisia
pikkulaikkuja muuten varsin
rehevässä ympäristössä.
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Paikoin männikön seassa on
melko paljon sekapuuna
lehtipuita ja kuusta
Joihinkin vanhoihin
kaivukuoppiin on kertynyt
rojua.

Kuvio 9: Vanhojen
monttujen lehtipuuvaltainen
vesakko
Kaivettujen monttujen pohjat
ja reunat kasvavat sakeaa
lehtipuuvaltaista vesakkoa.
Monttujen pohjilla on
kivenlohkareita, jotka ovat jo
saaneet vahvan sammalpeiton
päälleen.

Kuvio 10: Iäkäs kuusikko
eritasoliittymän vieressä
Surpeenvaaran
eritasoliittymän rampin
kupeessa kasvaa komeaa
kuusikkoa. Alueella on latujen
risteys, jossa on
latujenhoitokone, infotaulu ja
hiihtovihko.
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Kuvio 11 (ei kuvaa): Nuori
männikkö rampin vieressä
Kuvio 12A: Reunakasvillisuus, polunvierialueet
Kartoitusalueella on runsaasti
melko leveitä kulku-uria
latujenhoidon takia.
Kesäaikana vähäisemmällä
käytöllä olevat polkujen
reunat kasvavat pääosin
korkeaa avoimien paikkojen
ruohovartista kasvillisuutta,
maitohorsmaa, koiranputkea
ja karhunputkea. Näiden
lisäksi lupiini on alueelle
tunnusomainen kasvi.
Metsänreunassa on usein
pensaikkovyöhyke, kuten
tässäkin kuvassa, jossa
näkyvät lisäksi kookkaat
kuuset, jotka tulisi
mahdollisuuksien mukaan
säästää maisemapuina.

Polun vierellä on pieni aukio,
joka on täysin horsman
vallassa.

Kuvio 12B: Reunakasvillisuus, tienvieripensaikot
Tienvierikasvillisuudelle on
leimallista hoidetun
piennaralueen vierellä kasvava
sankka pensaikko tai
lehtipuuvesakko. Puusto on
sakeaa kuusen, männyn ja
koivun sekametsää.
Kenttäkerros muodostuu
useimmiten korkeista
ruohoista, kuivemmilla
paikoilla myös mustikasta ja
puolukasta.
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Kuvio 13: Iso, harva
kuusikko

Päätien varressa on laaja
kuvio, jolle tunnusomaista on
kookas kuusikko. Kuvion
pohjoisimmassa päässä (kuvio
13A) kuusten alikasvustona ja
aukkopaikoissa on runsaasti
nuorta lehtipuustoa.

Etenkin polun ja tien välissä
näkyy reunusvaikutus
vesakkoisuutena.

Kuvion keskiosia (kuvio 13B)
luonnehtii kenttäkerroksen
laaja-alainen kortevaltaisuus.
Pohja on varsin kosteaa,
paikoin suomaista.
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Polun varressa kulkee oja,
jonka varressa kasvaa mm.
hiirenporrasta muun rehevän
kasvillisuuden joukossa

Polun varrella on kuivemmilla
paikoilla mm. metsämaitikkaa,
metsätähteä ja mesimarjaa.

Kuvion 13 eteläisin osa
(kuvio 13C) on melko tiheää,
hyväkasvuista
korpikuusikkoa.

Kuvio 14: Sankka
vesakko/mäntytaimikko
Ilmakuvissa vielä aivan
taimikkovaiheena näkyvä alue
on kasvanut sankaksi, lähes
läpikulkemattomaksi
vesakoksi. Vesakkoa on
paikoin harvennettu, jolloin
hakkuutähteet tekevät
liikkumisen korkeassa
aluskasvillisuudessa vielä
vaikeammaksi.

17
Kuvion reunassa on
palokärjen hakkaama
hevosmuurahaiskanto.
Kuvion eteläpäässä kulkee
aukolta (kuvio 18) tuleva
polku vesakon halki.
Notkelmassa virtaa kaivettu
oja polun alitse.

Kuvio 15: Nuori
mäntytaimikko (ei kuvaa)
Männyt nuorempia kuin
edellisellä kuviolla,
lehtipuuvesakko vallitsevana.

Kuvio 16: Nuori männikkö
Maa-ainesten oton jälkeen
kasvanut nuori männikkö on
hyvin tiheä. Männyillä on
aukkojen reunaosissa sankka
oksisto, mutta keskemmältä
alaoksat ovat jo kuivuneet
valonpuutteeseen.
Alikasvustona nousee raitaa,
jota on paikoitellen
harvennettu.
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Kartoitusalueen monilajisin
keto on nuoren mäntytaimikon
pohjoisrajalla olevalla aukiolla
kuvio 16 a, joka on
parikymmentä metriä
säteeltään. Päivänkakkara on
näkyvin kukkiva laji. Lisäksi
on apilaa, ojakärsämöä,
rätvänää, harakankelloa,
hiirenvirnaa niittyhumalaa,
huopakeltanoa, pietaryrttiä,
kanervaa ja kultapiiskua.
Aukiolla kasvaa lisäksi vajaan
metrin mittaista
mäntytaimikkoa.

Kuvio 17: 10-vuotias
männikkö
Tuoreinkin maaainestenottoalue on jo
metsittymässä. Noin
kymmenvuotias
männyntaimikko on hyvässä
kasvuvauhdissa.
Lupiinia kasvaa runsaasti
myös taimikossa.

Lenkkeilypolku kulkee eri
ikäisten mäntytaimikkokuvioiden kautta.
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Kuvio 18: Avoin kenttä
Entinen maa-ainesten
varastoalue ei ole vielä
metsittynyt, vaan se on
vahvasti lupiinin vallassa.

Kuvion reunamilla kasvaa
myös muuta
kukkakasvillisuutta, kuten
hiirenvirnaa, pietaryrttiä ja
mesiangervoa.
Kartoitusalueella lenteli
nokiperhosia kaikkialla, missä
oli kukkia ja auringonpaistetta.

Kuvio 19: Nuori sekametsä
Talttatien jatkeena olevan
polun molemmin puolin
kasvaa nuorta sekametsää.
Puulajiston runsaussuhteet
vaihtelevat laikuittain, mutta
selkeitä kuviorajoja ei ole.
Lehtipuuvaltaisimmat laikut
on rajattu karttaan
katkoviivoituksella.
Puusto on hyvin tiheää,
aluskasvillisuus paikoin
rehevää.
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Rautatielle vievän polun
risteyksessä ojan varressa
kasvaa mm. hiirenporrasta
nokkosta, vadelmaa ja
tuomea.

Kuvio 20: Harvennettu
kuusikko
Nuoren sekametsän (kuvio 19)
ja korpikuusikon (kuvio 13)
väliin jää harvennettu kookas
kuusen ja männyn sekametsä.

Kuvio 21: Reunusmetsät
Kartoitusalueen keskellä
kulkee alueen halki rinnakkain
lenkkeilypolku, sähkölinja ja
yhteyspolku päätien takana
olevalta asuntoalueelta
rantaan. Polkujen ja
sähkölinjan vierukset ovat
sankkaa pensaikkoa ja
lehtipuuvesakkoa, jossa
joukossa on yksittäisiä
isohkoja puita, jopa jokunen
pystyyn kuivunut
koivupökkelö. Käpytikka
lenteli koivuissa.

21
Sähkölinjan alus kasvaa hyvin
rehevää, korkeaa
maitohorsmaa ja joukossa on
myös lupiinia, pietaryrttiä,
koiranputkea, ukonputkea,
suo-ohdaketta ja pajuja.

Asuinalueelle vievä polku on
sankan lehtipuuston
reunustama.

Kuvio 22: Autojen
kääntöpaikka (kuvat alla)
Talttatien päässä olevan
kääntöpaikan ympäristössä
kasvaa lupiinin ohella myös
pihlaja-angervoa ja
Aconogonon-tatarta
(kuvassa). Kääntöpaikan
silmukassa kasvaa komea,
säästettävä mänty (kuvassa
taka-alalla) sekä radan
varressa kaksi pitkää, isoa
kuusta.
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Kuvio 23
Radan varressa on säästynyt
pienialainen kookasta mäntyä
kasvava metsikkö, joka tulisi
säilyttää maisemallisista
syistä.

Kuvio 24:
Entinen asuinalue Talttatien
varressa
Talttatien varressa on ollut
aikoinaan useita
asuinrakennuksia, joista nyt on
jäljellä vain sankan
aluskasvillisuuden peitossa
olevat aukiot. Vanhojen
koivujen, mäntyjen ja kuusten
katveessa kasvaa pihlajaa
paikoin hyvinkin tiheänä
vesakkona. Ainakin osa
suurista puista tulisi säilyttää.
Entisillä piha-aukioilla kasvaa
mm. viinimarjapensaita,
karhunköynnöstä, nokkosta,
vadelmaa ja särmäkuismaa.
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Kuvio 25: Nuori koivikko
Läjitysalueen ympäristössä on
hyväkasvuista koivikkoa. Osa
koivikosta lienee entistä peltoa
tai laidunmaata.

Maapohjan rehevyydestä
kertovat mm. kookkaat
saniaiset.

Kuvio 26: Puunkuoren
läjitysalue
Koivikon keskellä on
tasoitettu alue, johon on
läjitettynä puunkuorta. Osa
alueesta on jo metsittynyt,
mutta osa on vielä täysin
kasvitonta,
ruohokasvillisuuden peittämää
tai pensaikkoa. Vesi näyttäisi
viipyvän pitkään läjitysalueen
puuttomissa notkelmissa.
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Kuvio 27: Koivikko
Isojen koivujen alla kasvaa
runsaasti metsäalvejuurta
(mahdollisesti myös
korpialvejuurta) sekä
paikoitellen hiirenporrasta.
Lisäksi kauttaaltaan pohjalla
on marjovaa mesimarjaa,
punaista ja valkoista
viinimarjaa, puna-ailakkia
erilaisia heiniä,
metsäimarretta orvokkia,
huopaohdaketta, kurjenjalkaa,
vadelmaa ja metsäkortetta
sekä riidenliekoa isona
laikkuna ojan varrella.

Kuvio 28: Rajalinjan
pensaikko (ei kuvaa)
Tilojen rajalinja on pidetty
avoimena, joten sen
kasvillisuus on pajukkoista
pensaikkoa.
Kuvio 29: Sekametsä tien
varressa
Päätien varressa on
mäntyvaltaista nuorta
sekametsää.

Kuvio 30:
Tienreunuspensaikko
Asuntoalueelta tulevan
yhdyspolun vieressä on
kookas mänty, joka tulisi
säilyttää maisemapuuna.
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Kuvio 31: Puuvarastoalue
Talttatien vartta käytetään
puun varastoalueena.

Tien ja rautatien välissä
kasvaa kaksi säästettävää
mäntyä.

Kuvio 32: Ojitetun alueen
männikkö
Alueella kasvaa paikoin jo
lähes tukkipuukokoista
männikköä.
Pohjakasvillisuutena on
männikölle epätyypillisesti
toistametristä sankkaa
ruohovartista kasvillisuutta
(virmajuurta (kuva),
mesiangervoa,
huopaohdaketta, nokkosta,
metsä- ja suokortetta
koiranputkea, puna-ailakkia ja
hiirenporrasta) sekä
pensaikkoa (vattua, pihlajaa,
viinimarjaa, pajuja).
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Kuvio 33: Ojitusalue
Kevätniemeen vievän tien
varressa
Kuvion puusto on koivun ja
männyn sekapuustoa.
Pohjakasvillisuus on rehevää
ja korkeaa kuten edelliselläkin
kuviolla.

Kuvio 34:
Lehtipuuvaltaisella kuviolla on
päätien varressa myös
haavikkoa jossa on yksittäisiä
kookkaitakin haapoja.

Tien varressa lienee aikoinaan
ollut myös rakennus.
Täyttömaalla puuttomalla
alueella on sankka
pohjakasvillisuus.
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Kuvio 35:
Kevätniemeen vievän tien
risteyksen vieressä on
harvapuustoinen,
puistotyyppisesti hoidettu
metsikkö.

Arvokkaimmat kohteet ja muut suositukset
Kartoitusalueelle on luonteenomaista, että se on ollut pitkään voimakkaan ihmisvaikutuksen
piirissä. Pelkästään metsätalouskäytössä olleita alueita alueella on melko vähän. Metsien
ikärakenne vaihtelee alle 10-vuotiaista taimikoista iäkkäisiin yksittäisiin puihin. Metsässä on
tehty hoitotöitä pienialaisesti ja eri aikoina erilaisin tavoittein (asuinalue, maa-ainesten
ottoalue, virkistyskäyttö, metsittäminen jne.). Kuviot ovat limittäin ja päällekkäin eikä
yksiselitteisiä rajauksia voi kaikin paikoin tehdä.
Alueen kokonaisilme on hyvin rehevä, jopa lehtomaisen kasvillisuuden luonnehtimia.
Kangasmetsää on pienialaisesti vain alueen luoteiskulmassa. Luonnonpuroja alueella ei ole,
mutta ojienkin varret ovat rehevän kasvillisuuden peitossa. Pienialaiset suolaikut on ojitettu.
Erityisesti alueen itäinen osa on kosteaa ojituksesta huolimatta.
Aluetta luonnehtivat myös monet reunakasvillisuusvyöhykkeet rautatien, teiden ja leveiden
kuntoilupolkujen varrella. Ryteikköinen, peitteinen kasvillisuus vesistön läheisyydessä on
omiaan houkuttelemaan paikalle runsaan linnuston. Kartoitusajankohta ei ollut sovelias
lintukartoituksen tekoon, mutta on oletettavaa, että alueella pesii runsas lajisto. Kohtalainen
kookkaiden puiden määrä ja yksittäiset pökkelöityneet lehtipuut saattavat houkutella paikalle
kolopesijöitäkin.
Paikalla olleesta asutuksesta kertovat useat koristekasveina käytetyt tulokaslajit (lupiini,
pihlaja-angervo, Aconogonon-tatar, karhunköynös, viinimarjat) sekä kookkaitten puitten
katveessa olevat rehevät entiset piha-aukiot.
Alueelle kaavoitettavan teollisuusalueen tilankäyttötarpeesta ei kartoituksen yhteydessä
ollut tarkkaa tietoa. Näin ollen yksityiskohtaisen suositusten antaminen säästettävistä
kohteista on epärealistista. Alueella on kuitenkin melko runsaasti kookasta, iäkästä
puustoa hajallaan, jonka säilyttäminen olisi suotavaa niin luonnon monimuotoisuuden
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kuin maisemankin kannalta. Toisaalta lintulajiston kannalta myös ryteikköiset pensaikot
ja monilajiset entiset piha-alueet olisivat säästämisen arvoisia. Onkin toivottavaa, että
kaavoituksessa huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan alueen ominaispiirteet, eikä
turhaa ”nurmikkoerämaata” kaavoitettaisi, vaan niiden sijaan tilaa annettaisiin
luonnonkasvillisuudelle mahdollisuuksien mukaan.
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