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VIEREMÄN KUNTA
POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA
1

JOHDANTO
Tämä työ on Vieremän pohjoisosien alueen yleiskaavoitusta palveleva luontoja maisemaselvitys. Osayleiskaava-alue käsittää Salahmin kyläalueen, Salahminjärven ranta-alueen sekä osin Iisalmi-Raahe kantatien 88 alueen. Kaavoitustyön yhteydessä tarkasteltiin myös Salahminjärven, Murennusjoen ja lampien ranta-alueet. Työ on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle
asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella (MRL 39 §). Lähtökohtana on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaat alueet sekä alueen maisemalliset erityispiirteet. Selvitys palvelee alueen maankäytön suunnittelua, ja sitä voidaan käyttää hyväksi kaavan ympäristövaikutustarkastelussa. Selvitysalue sijaitsee Vieremän kunnan pohjoisosassa kantatien 88 molemmin puolin (kuva 1).
Luonto- ja maisemaselvityksen teki biologi FM Minna Eskelinen FCG Finnish
Consulting Group Oy:n Kuopion toimistosta.

Kuva 1.

Vieremän pohjoisosien yleiskaava-alueen sijainti (musta rasteri).

2

MENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET

2.1

Menetelmät ja epävarmuudet
Luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynneillä 25-26.6.2009.
Työssä selvitettiin kasvillisuuden ja maiseman yleiskuva sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Työ sisältää linnustoselvityksen
vesi- ja rantalinnuston osalta. Työ ei sisällä luontodirektiivin liitteen IV(a) laji-
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en, kuten liito-oravan, erillisesiintymisselvitystä. Maastokäynnin jälkeen selvitys työstettiin kartoille ja raportiksi.
Maastoinventoinnin tulosten epävarmuustekijät liittyvät linnustoselvitykseen.
Inventointiajankohta kesäkuussa esimerkiksi sorsalinnut ovat jo aloittaneet
pesintänsä, jolloin ne pysyttelevät piilossa kasvillisuuden suojassa. Muun vesilinnuston osalta havainnointi on kattavampaa.
Työ ei sisältänyt varsinaista liito-oravaselvitystä, mutta inventoinnissa löydettiin useita liito-oravaesiintymiä. Todennäköisesti alueella on havaittua enemmän liito-oravan elinalueita.
Selvitysalueen sijainti ilmenee kuvasta (kuva 1) sekä liitekartasta. Luonnonja maisemansuojelullisesti sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet on esitetty liitekartassa 1. Liitekartasta 2 ilmenee rantaluokitus
ja rantojen rakennettavuus.
2.1.1

Arvokohdeinventointi sekä kasvillisuuden ja eläimistön selvittäminen
Selvitysalueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin karttamateriaalin, kirjallisuuden ja maastokäynnin perusteella. Työ perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Lisäksi selvitettiin alueen kasvillisuuden, eläimistön ja
maiseman yleiskuva.
Työ perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin, jossa maastossa tarkemmin tutkittavat, mahdolliset arvokohteet valitaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella. Vesialueilla inventointi kohdistettiin rantavyöhykkeeseen. Salahminjärvellä liikuttiin veneellä rannan tuntumassa ja välillä rantautuen. Rantautuminen tapahtui kohteilla, jotka oli valittu lähtöaineiston perusteella tai jotka maastossa näyttivät tutkimisen arvoisilta. Pienemmät järvet ja
lammet tutkittiin kävellen. Jokisysteemien osalta tarkastettiin ensisijaisesti
kohteet, joilla karttatarkastelun perusteella oletettiin olevan luontoarvoja tai
jotka maastossa näyttivät tutkimisen arvoisilta.
Arvokkailta luontokohteilta kerättiin tietoa mm. puustosta, lajistosta sekä
uhanalaisesta lajistosta, ja arvioitiin kohteiden luonnontilaisuutta. Lisäksi selvitettiin alueen kasvillisuuden ja eläimistön yleiskuva. Inventointi kohdistettiin
putkilokasvilajistoon. Muun lajiston osalta tiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon1 laatiman luokituksen mukaan.
Työhön ei sisältynyt erillistä linnustoselvitystä, mutta linnustosta tehtiin
maastoinventoinnin yhteydessä havaintoja.
Linnustoselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa kaava-alueen linnustollisesti
tärkeimmät alueet (vesilinnusto), uhanalaiset ja harvinaiset pesimälinnut sekä
muodostaa yleiskuva alueen pesimälinnustosta. Salahminjärvellä liikuttiin veneellä, kartoitusmenetelmänä oli kiertolaskentamenetelmä. Pienemmät lammet kartoitettiin pistelaskentamenetelmällä.
Työ ei sisältänyt erillistä liito-oravaselvitystä, mutta maastossa lajista tehtiin
havaintoja. Papanoita silmäiltiin etenkin puron- ja joenvarsimetsissä, jyrkänteenalusmetsissä sekä yleensäkin varttuneissa ja vanhoissa kuusi-, kuusiseka- ja lehtipuusekametsissä.

1

Toivonen & Leivo 1997
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Rantaluokitus
Ranta-alueet luokitettiin kolmeen maisemaekologiseen rantaluokkaan, jotka
perustuvat ranta-alueiden maisemaekologiseen kapasiteettiin. Tähän vaikuttavat mm. rannan kallioisuus, rantavyöhykkeen jyrkkyys, rannan soistuneisuus, rantapuuston harvuus ja kalliokasvillisuuden heikko kulutuskestävyys.
Edellä mainitut tekijät alentavat maiseman kapasiteettia. Myös edustava ranta-, metsä-, suo- ja vesikasvillisuus sekä uhanalaisten lajien esiintyminen vaikuttavat maisema-kapasiteettia alentavasti. Selvitysalueen rantaluokitus on
esitetty liitteessä 2.
Rantaluokitus on seuraava:
1) Rakentamista ei suositeta. Rannoilla on huomattavia ekologisia tai maisemallisia arvoja. Maisemakapasiteetti on erittäin heikko tai heikko. Rakentamisen seurauksena alueiden luonne muuttuisi merkittävästi. Ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Ryhmään kuuluvat luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät kohteet, kuten rantaluhdat, puronotkelmat,
laajat avokalliot, kalliojyrkänteet, lehdot ja uhanalaisten lajien elinympäristöt.
2) Alueet, joilla rakentaminen ja muut toimenpiteet ovat mahdollisia tietyin
rajoituksin. Rannat, joilla on ympäristöllisiä tai maisemallisia erityispiirteitä, kuten soinen tai kallioinen ranta ja harva mäntypuusto. Ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä. Maisemakapasiteetti on jokseenkin heikko tai kohtalainen
3) Erilaiseen maankäyttöön luonnon kannalta hyvin soveltuvat alueet. Ympäristöltään tavanomaista rantaa, jolla ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
Maisemakapasiteetti on hyvä tai kohtalainen. Soveltuvat parhaiten rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön.

2.2

Lähtöaineisto
Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat:
−
−
−
−

Ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmä (2009-2010)
Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 14.3.2008.
Ilaskari (2000): Pohjois-Savon perinnemaisemat.
Tiljander (2007): Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Pohjois-Savon loppuraportti.
− Pohjois-Savon liitto (2009): Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys.
− Pohjois-Savon ympäristökeskus (2008): Pohjois-Savon vesienhoidon
toimenpideohjelma pintavesille.

2.3

Kohteiden arvottaminen
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. Alueen arvoa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on
kyse sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä
sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet.
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Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat
kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti.
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, erämaaalueet, 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 ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään
kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi
luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti
merkittävät muut luontokohteet.
Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§),
yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat
luontokohteet.
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.

2.4

Uhanalaisuusluokitus

2.4.1

Lajien uhanalaisuus
Tiedot alueen uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista on saatu ympäristöhallinnon
uhanalaiset eliölajit –tietojärjestelmästä. Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista.
Uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien
mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuus-luokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU)
lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen,
jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa alue-jako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT).
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Luontotyyppien uhanalaisuus
Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien
uhanalaisuusarviointiin2. Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia.
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja
vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin
laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri
uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen.
Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai
se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta.

3

ALUEEN NYKYTILA

3.1

Kallio- ja maaperä
Vieremä sijaitsee pääosin erittäin vanhalla kallioperäalustalla, jonka ikänä
pidetään noin 2 800 miljoonaa vuotta. Selvitysalueen kallioperä jakaantuu
kahteen
pääalueeseen.
Länsiosa
Salahminjärvestä
länteen
sijoittuu
kiilleliuskealueelle. Itäosa on graniittigneissiä, jossa esiintyy pienialaisesti
emäksistä metabasiittia
Selvitysalueen maaperä on vaihtelevaa. Yleisin maalaji on moreeni. Kumpumoreenialuetta on pienellä alalla Salahminjärven kaakkoispuolella. Harjujen
hiekka- ja soramuodostumia on etenkin selvitysalueen kaakkoisosassa, jossa
vallitsevat hiekkamaat. Harjualue ulottuu Salahminjärvi-Lontanlampi väliltä
jatkuen Hämeenlampi-Karjumäki ja Hiisiharjun alueelle. Harjuaineksia on
myös Murennusjoen ja Salahminjärven välillä Latokankaan alueella. Karjumäellä on laaja maa-ainestenottoalue, joka erottuu kauas avoimessa viljelymaisemassa. Avokallioita ja kalliomaata (moreenipeite alle metrin paksuinen) on
pienialaisina kohteina Salahminjärven itäpuolella mm. Huihainvuorilla.
Hienojakoisia maa-aineksia, savea ja hiesua esiintyy alavilla seuduilla vesistöjen varsilla, jotka ovat harjujen lievealueita. Eniten hienorakeisia kerrostumia
on Salahminjärven ympäristössä sekä Murennusjoen varrella. Viljavat peltomaat sijoittuvat pääosin näille alueille. Suot ovat turvemaata.

3.2

Maisema
Selvitysalue kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi-Suomen
maisemamaakuntaan, Pohjois-Savon järviseutuun.

2

Raunio ym. 2008a, 2008b
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Selvitysalueen maisemaa hallitsevat kulttuuriympäristöt. Maisemassa vuorottelevat laajat laajat viljelymaisemat, järvi-, joki- ja puromaisemat sekä metsämaat, joista maisemallisesti merkittäviä ovat komeat harjut. Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat selvitysalueen itä- ja kaakkoisosassa, jossa
maisemaa rajaavat Huihaivuoret sekä Karjumäen ja Hiisiharjun harjualueet.
Tasamailla ja harjuilla vallitsevat mäntymetsät, kuusimetsät sijoittuvat lähinnä jokien ja purojen varsille. Nuoria, mäntyvaltaisia metsiä ja taimikoita on
runsaasti. Harjujaksolle ja sen reunamille sijoittuvat Lontanlampi, Sotkulampi,
Pitkälampi, Honkalampi ja Hiisijärvi. Järviä ja lampia ympäröivät vaihtelevasti
kumpuilevat, topografialtaan pienipiirteisesti vaihtelevat metsät, suot ja pellot.

Kuva 2.
Harjumetsät ja Huihainvuoret rajaavat maisemaa Salahminjärven
kaakkoispuolella.
Suurin ja merkittävin järvi on selvitysalueen keskiosaan sijoittuva pohjoiseteläsuuntainen Salahminjärvi, joka sijaitsee viljelymaiden ja harjurinteiden
välisessä painanteessa. Järvi on saareton, ainoastaan pohjoisosassa on pieni
Kollanluoto. Rantoja ympäröivät koivuvaltaiset lehtipuukaistaleet, jotka ovat
tyypillisiä säännöstellyillä järvillä. Pääosin rannat ovat suhteellisen selvärajaisia rantapeltoja tai lehtipuumetsiä. Pohjois- ja länsirannalla tyypillisiä ovat
alavat, soistuneet rannat. Peltoja on etenkin Salahminjärven ympäristössä sekä selvitysalueen eteläosassa. Viljelymaisemat muodostavat merkittävän kulttuurimaisemakokonaisuuden.
Murennusjoki ja siihen laskevan pienempi Kotvakkojoki ovat kovertaneet
mutkittelevan uoman hienojakoiseen maaperään. Niitä ympäröivät laajat, tasaiset peltomaat, joista mutkittelevan joen erottavat rantametsät ja pensastot. Murennusjoessa vuorottelevat koski- ja suvantojaksot. Joen leveys
vaihtelee alle kymmenestä metristä 100 metriin. Kotvakkojoella Jylhänkoski
muodostaa paikallisesti arvokkaan maisemakohteen. Myös Rotimojoki virtaa
syvään uurtuneessa uomassa, jota reunustavat jyrkät hiekkatörmät, rehevät
lehtipuumetsät ja pellot.
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Kotvakkojoen Jylhänkoskessa on näkyvissä vanhoja uittorakenteita.

Salahmin kyläalue on levittäytynyt laajalle. Kylän keskus sijoittuu Salahmin
kartanon ympärille. Murennusjoen varrella on voimalaitos ja patoja sekä
Ruukinpuisto, joka on teollisuusarkeologinen kohde. Rantametsät ovat koivuvaltaiset. Muu asutus sijoittuu hajalleen eri puolille kylää. Tyypillisiä ovat peltomaiseman keskellä sijaitsevat talot pihapiireineen. Isokylä sijaitsee mäkialueella ja siihen kuuluu omakotitaloja ja tilakeskuksia pihapiiireineen. Peltoja
ympäröivät nuoret havupuumetsät sekä ojitetut rämeet.
Selvitysalueen halki kulkee luode-kaakkosuuntainen Ouluntie (kantatie 88),
johon kuuluu alueen pohjoisosassa lentokoneiden varalaskupaikka. Maaainestenottoalueita on mm. Karjumäellä ja Sorronmäellä. Karjumäen ottoalueet näkyvät kauas Salahmin avoimessa kylä- ja viljelymaisemassa.

Kuva 4. Karjumäen harjualue ja
Salahmin avoimessa maisemassa.

maa-ainestenottoalue
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Vesistöt
Vesistöjä, vesistöalueita ja pohjavesialueita koskevia tietoja on saatu PohjoisSavon ympäristökeskuksen kotisivuilta3 sekä ympäristöhallinnon Herttaympäristötietojärjestelmästä.

3.3.1

Pohjavedet
Selvitysalueelle sijoittuu kaksi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1): Karjumäki ja Sorronmäki. Vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka 2) ovat selvitysalueen eteläosassa sijaitseva HiisiharjuLaajakangas sekä Salahminjärven pohjoispuolinen Honkamäki. Kartalla kuvattuun pohjavesialueeseen sisältyvät pohjaveden varsinainen muodostumisalue
sekä sitä ympäröivä suojavyöhyke.
Lisäksi eri puolilla selvitysaluetta on lähdeympäristöjä. Lähteet ovat pääsääntöisesti vedenotossa tai niiden luonnontila on heikentynyt muun maankäytön
seurauksena.

Kuva 5.
Selvitysalueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet
(sininen viiva).

3

www.ymparisto.fi; Hammar 2004; Pohjois-Savon ympäristökeskus 2008
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Taulukko 1.

3.3.2

Selvitysalueen pohjavesialueet4

Pohjavesi-luokka

Pohjavesialue

Kokonaispinta-ala
(km2)

Luokka 1

Karjumäki (0892503)

Luokka 2

9 (33)

Antoisuus
(m3/d)

3,53

Muodostumisalueen pintaala (km2)
1,63

Sorronmäki (0892507)

0,66

0,33

135

Honkamäki (0892509)

1,3

0,79

649

Hiisiharju-Laajakangas (0892502)

1,76

1,19

978

1607

Pintavedet
Selvitysalue kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen (04) ja Iisalmen reitin yläosaan
(04.5). Järvet, lammet ja joet kuuluvat pääosin Salahminjärven valumaalueeseen (04.54) (Salahminjärvi, Rotimojoki, Lontanlampi ja Hämeenlapi) ja
Salahaminjärven lähialueeseen (04.541) lukuun ottamatta Rotimojokea, joka
on Luvejoen aluetta (04.542). Selvitysalueen eteläosan lammet (Sotkunlampi,
Pitkälampi, Honkalampi, Hiisijärvi ja Pieni-Hiisijärvi) kuuluvat Iso-Iin alueeseen (04.53), Kotvakkojoen valuma-alueeseen (04.535). Murennusjoki kuuluu
Iso-Iin alueen Murennusjoen alueeseen (04.532).
Iisalmen reitin vedet saavat alkunsa Maaselän alueelta ja laskevat Luvejoesta,
Rotimojärven, Rotimojoen, Salahminjärven, Murennusjoen ja Vieremäjärven
kautta Iijärveen ja edelleen Poroveteen. Vesistöille ominaista on mataluus ja
tummuus5. Moni järvi on luontaisesti runsasravinteinen. Vesistöjen pääasiallisia kuormittajia ovat voimakas maa- ja metsätalous sekä laajat turvetuotantoalueet.
Selvitysalueen merkittävin järvi on Salahminjärvi (519,8 ha, keskisyvyys 7,3
m, suurin syvyys 36,1 m), joka on tummavetinen, runsashumuksinen ja rehevä. Järvi on syvä ja talvikerrostuneisuuden aikaan happi kuluu pohjan läheisyydestä lähes loppuun. Myös loppukesällä happitilanne on ollut selvästi
heikentynyt. Heikon happitilanteen vallitessa sekä rautaa että fosforia on
liuennut pohjasedimentistä veteen. Salahminjärvi on säännöstelty. Säännöstelyn päätavoite on vesivoiman tuotanto (Savon Voima Oy). Säännöstelyväli
on 1,6 metriä. Järven pohjoispuolella oleva Syvälahti (2,6 ha, suurin syvyys
5,5 m) on myös rehevä, ruskeavetinen ja talvella vähähappinen. Vesistöjen
käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Salahminjärvi on laadultaan tyydyttävä.
Ekologinen tila on arvioitu hyväksi.
Salahminjärvi laskee Murennusjoen kautta Vieremänjärveen. Jokijaksolle sijoittuu useita koskijaksoja. Rotimojoki laskee Salahminjärven pohjoisosaan.
Molemman joet ovat runsashumuksisia, tummavetisiä, ravinnepitoisuuksiltaan
reheviä. Peltojen reunustamien jokien fosforikuormitus vaihtelee vuodenajoittain. Esimerkiksi sateisina vuosina ja keväisin se voi kaksinkertaistua.
Murennusjoki (17,3 km) on keskisuuri, voimakkaasti muutettu turvemaiden
joki, joka saa alkunsa Salahminjärvestä. Joen ekologinen tila on tyydyttävä.
Joki on voimatalouden muuttama ja sen putouskorkeudesta yli puolet on padottu. Joen luonnonuomaa on kunnostettu. Luonnonuoman pituus on 9 km,
syvyys on 0,5-9 m, leveys vaihtelee alle kymmenestä metristä 100 metriin.
Murennusjoessa vuorottelevat koski- ja suvantojaksot. Hietakosken alapuolel-

4

Britschgi & Gustafsson 1996; Hertta-ympäristötietojärjestelmä
Hertta-ympäristötietojärjestelmä 2008; Ylä-Savon vesistöjen kunnostusohjelma 1999. Yleissuunnitelma. Iisalmi, Kiuruvesi,
Sonkajärvi, Vieremä.

5
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la joki levenee huomattavasti. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan
Salahminjärvi on laadultaan tyydyttävä. Joen kokonaisravinnepitoisuudet ovat
olleet jonkin verran Salahminjärveä suuremmat. Rotimojoki on keskisuuri turvemaiden joki, jonka ala- ja yläosan ekologinen tila on arvioitu hyväksi.

Kuva 6.

Murennusjoen alkupää on Salahminjärven eteläosassa.

Salahminjärven lähialueeseen kuuluva Lontanlampi (15,5 ha, suurin syvyys
4,7 m) on matala, tummavetinen, rehevä ja talvella lähes hapeton. Pieni Hämeenlampi (1,6 ha, suurin syvyys 2,9 m) on karu ja kirkasvetinen peltojen ja
soiden ympäröimä lampi. Näkösyvyys ulottuu lammen pohjaan saakka.
Kotvakkojoen valuma-alueeseen kuuluvista lammista Hiisijärvi (15,6 ha, suurin syvyys 7,7 m) ja Pieni Hiisijärvi (3,8 m, suurin syvyys 2,3 m) ovat tummavetisiä ja reheviä. Hiisijärven talviaikainen happitilanne on pohjan lähellä
välttävä. Pieni Hiisijärvi on hapeton, lähes pilaantunut lampi. Heikon happitilanteen vallitessa fosforia ja rautaa on liuennut runsaasti pohjasedimentistä
veteen. Honkalampi (0,8 ha, suurin syvyys 4,6 m) on karu ja ruskeavetinen
harjulampi. Kirkasvetisiä, harjun reuna-alueen lampia ovat Sotkunlampi (0,7
ha, suurin syvyys 4,5 m) ja Pitkälampi (3,1 ha, suurin syvyys 3,3 m). Pitkälampi on lievästi rehevä, Sotkunlampi rehevä, talvella lähes hapeton.

3.4

Kasvillisuus
Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella havumetsävyöhykkeellä, Järvi-Suomen
kasvimaantieteellisellä alueella.
Selvitysalueella vaihtelevat keskinkertaiset ja rehevähköt havupuuvaltaiset
metsämaat. Harjuympäristöjen mäntykankaat ovat pääosin puolukkatyypin
(VT) kuivahkoja kankaita. Myös kanervatyypin (CT) kuivat kankaat ovat tavallisia. Tasamailla tyypillisiä ovat mustikkatyypin (MT) tuoreet ja käenkaalimustikkatyypin (OMT) lehtomaiset kuusikankaat. Lehtipuuvaltaiset metsät sijoittuvat etenkin jokien varsille, Salahminjärven alaville rantamaille sekä asutuksen läheisyyteen. Nuorten metsien osuus on huomattava. Metsitetyillä
pelloilla tyypillisiä ovat nuoret koivikot sekä paikoin nuoret kuusikot. Nämä
alueet sijoittuvat tyypillisesti peltojen läheisyyteen. Muita kulttuurivaikutteisia
alueita ovat asuinalueet ja maatalousympäristöt.
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Kuva 7. Salahminjärven rantametsät ovat koivuvaltaiset. Rantoja reunustavat tyypillisesti järvikortevyöhykkeet.

Kuva 8. Salahminjärvestä itään sijaitsevalla harjujaksolla tyypillisiä ovat kuivat mäntykankaat.
Reheviä metsätyyppejä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, on eri puolilla selvitysaluetta puronvarsilehtoina, lähdeympäristöissä sekä jokien rantalehtoina.
Lehtokasvillisuus vaihtelee käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreista
lehdoista kosteisiin käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) suurruoholehtoihin ja
saniaistyypin (FT) lehtoihin. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat nimilajien
lisäksi metsäkurjenpolvi, huopaohdake, mesiangervo, suokeltto, lehtovirmajuuri, karhunputki, rönsyleinikki, metsämansikka, lillukka, metsäimarre, metsäalvejuuri ja soreahiirenporras. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja, lehtotesma, lehtomatara, mustakonnanmarja ja näsiä.
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Kuva 9. Rehevään puronvarren lehtokasvillisuuteen kuuluvat mm. mustakonnanmarja ja näsiä (Hiisipuro).
Suot ovat valtaosin ojitettuja rämeitä sekä kangasmetsien korpijuotteja, jotka
ovat mustikkakorpea ja metsäkortekorpea. Rämeet ovat pääosin suopursuvaltaisia isovarpurämeitä. Pienten lampien rannoilla on myös kapeita nevareunuksia. Salahminjärven alavilla rannoilla tyypillisiä ovat luhtaiset koivikot
ja pajukot. Hiisijärven rannoilla on kapealti lisäksi ruoho-saraluhtaa. Tyypillisiä rantaluhtien lajeja ovat mm. kastikat, pullosara, kurjenjalka, terttualpi,
järvikorte, metsäalvejuuri, rentukka ja vehka.
Selvitysalueen järvet ja lammet ovat valtaosin reheviä ja ruskeavetisiä. Rantapuuston ja –pensaston muodostavat koivut, harmaaleppä ja kiiltolehtipaju.
Salahminjärvellä tyypillisiä ovat rantakasvillisuuden vyöhykkeisyys (kuva 10).
Rantoja kiertävät pullosara- järviruoko- ja järvikortevyöhykkeet sekä kasvillisuuden valtaamat rehevät lahdet, joissa kasvaa lisäksi rehevyyttä ilmentävää
järvikaislaa. Tyypillisiä rantakasveja ovat myös viiltosara, kurjenjalka, terttualpi, myrkkykeiso, suoputki, raate, rentukka ja vehka. Kelluslehtisistä yleisimpiä ovat ulpukat, uistinvita ja ratamosarpio.

3.5
3.5.1

Eläimistö
Nisäkkäät
Nisäkäslajisto on Pohjois-Savon seudulle tyypillinen. Alueen eläimistöön kuuluvat mm. hirvi, jänis ja orava sekä pienpedoista kärppä, lumikko, supikoira
ja kettu. Salahmin seudulla tavataan suurpedoista karhuja, susia ja ilveksiä.
Majava kuuluu Rotimojoen eläimistöön.
Harvinaisempi laji alueella on liito-orava, josta tehtiin havaintoja eri puolilta
selvitysaluetta. Kaikkiaan löydettiin viisi liito-oravaesiintymää. Liito-oravalle
soveliaita varttuneita kuusivaltaisia metsiä on mm. Murennusjoen rannoilla.
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Kuva 10. Liito-oravan elinaluetta rajaavat pellot, joiden lehtipuuvaltaiset
reunusmetsät ovat lajin ruokailualuetta (13. Hietakosken liito-oravametsä).
3.5.2

Linnusto
Linnustotiedot pohjautuvat maastotöiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin.
Selvitys keskittyi vesi- ja rantalinnustoon. Selvitysaluetta luonnehtivat ruskeat, rehevät vesistöt sekä järvien matalat lahdet. Merkittävimmät linnustokohteet ovat Salahminjärvellä. Pajuniemessä pesii naurulokkiyhdyskunta, järven
koillisosan lahdessa havaittiin ruskosuohaukka. Kevät- ja syysmuuton aikaan
alueella tavataan satoja laulujoutsenia, joille rantapellot ovat soveliaita levähdys- ja ruokailualueita.
Linnustohavainnot on jaettu kahteen ryhmään: vesi- ja rantalinnusto sekä
muut lajit. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien pesimäpaikat /reviirit
/esiintymispaikat on esitetty liitekartassa.

3.5.2.1

Vesi- ja rantalinnusto
Laulujoutsen pesii Salahminjärvellä rauhallisissa, umpeen kasvavissa lahdissa
(Lahdenpohjansuon ja Tuliniemen lahti). Lisäksi laji kuuluu Pieni Hiisijärven
pesimälinnustoon. Muuton aikaan alueella tavataan satoja laulujoutsenia.
Selvitysalueen yleisimpiä sorsalintuja ovat telkkä, sinisorsa ja tavi. Telkkä on
maamme kolmanneksi yleisin vesilintu ja se viihtyy monenlaisilla järvillä. Pesintöjä havaittiin Salahminjärvellä ja Pitkälammella. Tavi on maamme yleisin
vesilintu, joka pesii myös vaatimattomissa kosteikoissa. Lajista tehtiin yksittäisiä havaintoja mm. Salahminjärven pohjoispuolisella Syvälahdella. Todellinen pesimäkanta on huomattavasti edellä mainittua suurempi. Sinisorsan
runsaus vaihtelee alueittain vallitsevien elinympäristöjen mukaan. Laji pesii
Salahminjärven ruovikko ja saraikkorannoilla.
Selvitysalueen lokkilinnustoon kuuluvat kalalokki, harmaalokki, naurulokki ja
kalatiira. Kalalokki on karujen järvien peruslintu, joka pesii tyypillisesti yksittäispareina lähellä rantaviivaa olevalla kivellä. Laji kuuluu koko selvitysalueen
pesimälinnustoon. Pääasiassa yksittäisparein pesiviä harmaalokkeja havaittiin
Salahminjärven Koltanluodolta (1 p). Naurulokki pesii yhdyskuntana Salahminjärven itärannan Pajuniemessä (80-100 y). Kalatiira pesii harvakseltaan
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koko selvitysalueella. Pääosin havaitut parit olivat yksittäisiä, mutta laji pesii
myös Salahminjärven Pajuniemen naurulokkiyhdyskunnassa (11 y).
Rantasipi on karujen järvenrantojen tavallinen kahlaaja. Lajista tehtiin havaintoja Pitkälammelta sekä jokien kivikkorannoilta (Rotimojoki ja Murennusjoen
Hietakoski). Laji on esimerkiksi lokkeja huomaamattomampi, joten pesimäkanta on alueella edellä mainittua lukua huomattavasti suurempi. Salahminjärven ruovikot ovat ruokokerttusen elinympäristöä. Lajilla on reviireitä järven
koillis- ja pohjoisrannoilla, Kevatuslahdessa sekä Aittokaarteessa.
3.5.2.2

Muut lajit
Kahlaajista selvitysalueella pesii rantasipi. Kuovi ja töyhtöhyyppä kuuluvat
alueen peltolinnustoon. Tyypillisiä lajeja ovat lisäksi västäräkki sekä vesistöjen yläpuolella hyönteisiä saalisteleva räystäspääsky.
Metsälinnusto on kangasmetsille tavanomaista lajistoa. Lajistoon kuuluvat
mm. peippo, pajulintu, räkättirastas, punakylkirastas, talitiainen ja punatulkku. Muuta havaittua lajistoa mm. sepelkyyhky, käpytikka, harakka ja korppi.
Lintujen lajimäärä on suurin lehtipuuvaltaisissa rehevissä rantametsissä,
ojanvarsilla ja rantapensaikoissa.
Petolinnuista selvitysalueella havaittiin ruskosuohaukka, joka saalisteli Salahminjärven koillisosan luhtaisilla rannoilla. Huomionarvoisia lajeja ovat lisäksi
tiltaltti, käki ja palokärki.
Muutonaikainen levähtäjä Salahminjärvellä on merimetso.

3.5.3

Kalasto
Selvitysalueen kalastoon kuuluvat mm. ahven, hauki, särki, lahna, made ja
kuha6. Salahminjärveen on istutettu siikaa ja kuhaa, joka lisääntyy myös
luontaisesti.
Murennusjoki on paikallisesti merkittävä virkistyskalastuskohde, jonka tärkeimpiä saalislajeja ovat hauki ja kuha. Lisäksi kalastoon kuuluvat ahven,
made, lahna, säyne ja särki, jonkin verran on esiintynyt taimenta, harjusta,
siikaa ja ankeriasta. Murennusjoki on aikaisemmin ollut hyvä rapujoki, mutta
rapukanta taantui 1980-luvulla. Viime vuosina rapukanta on ollut elpymässä.
Rakentamiselta tulisi rauhoittaa alueita, jotka ovat tunnettuja kutu- tai apajapaikkoja. Kevätkutuisten kalojen (hauki ja lahna) lisääntymispaikoiksi sopivat
matalat, kasvistoltaan runsaat ruovikko-kortteikko-saraikkolahdet. Tällaisia
alueita ovat Salahminjärvellä mm. Aittokaarre itärannalla, pohjoisrannan matalat lahdet sekä Kevatuslahti ja Tuliniemen lahti länsirannalla. Järven säännöstely aiheuttaa haittaa etenkin mateen ja hauen lisääntymiselle, mikäli veden pintaa lasketaan heti kudun jälkeen, jolloin mäti jää kuiville.

4
4.1

LUONTO- JA LINTUDIREKTIIVILAJIT SEKÄ UHANALAISET JA HARVINAISET LAJIT
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Alueella tavattavat suurpedot susi (Canis lupus), ilves (Lynx lynx) ja karhu (Ursus arctos) ovat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja.

6

www.kalapaikka.net
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Liito-orava (Pteromys volans)
Liito-oravan luontaisia elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää ja koivua. Haapa on tärkeä
pesä- ja ravintopuuna. Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa
ja useita eri latvuskerroksia. Elinalueet ovat usein kallioiden juurilla, rinteissä
ja pienvesistöjen varsilla. Myös rauhalliset suuripuiset puistot ja puutarhat
kelpaavat, mikäli kolopuita on tarjolla. Liito-oravat pystyvät käyttämään nuoria metsiä, siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita ruokailuun
ja liikkumiseen kuusimetsiköstä toiseen.
Liito-orava pesii yleensä käpytikan tai muiden tikkojen tekemässä kolossa
(useimmiten haavassa) sekä vanhoissa oravan tai rastaan tekemissä risupesissä kuusessa. Laji pesii myös linnunpöntössä ja rakennuksissakin. Vaihtopesiä on käytössä useita, yleensä 3-8 kappaletta. Vuodessa syntyy 1-2 poikuetta, joista ensimmäinen syntyy huhti-toukokuun vaihteessa, kesäkuulla. Yleensä pesueessa on kaksi tai kolme poikasta. Liito-orava elää noin 3-5vuotiaaksi.
Pääravintona liito-oravalla ovat talvisin lepän ja koivun norkot, joita se kerää
ja varastoi talveksi koloihin, pönttöihin ja isoille kuusen oksille. Norkkojen
puutteessa se syö myös silmuja. Kesäisin ravintona ovat lepän ja haavan lehdet sekä kukat ja marjat. Sille kelpaavat myös koivun kypsyvät siemenet ja
vihreät kuusenkävyt, männyn silmut ja kukinnot.
Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät samassa metsässä vuosia.
Aikuisen naaraan elinpiiri on kooltaan 4-10 ha, keskimäärin 8 ha. Naaras liikkuu säännöllisesti pesä- ja ruokailupaikkojen välillä ja voi oleskella suppealla
alueella useita vuosia. Koiraan elinpiiri on useita kymmeniä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha. Koiraat liikkuvat melko vapaasti naaraan valtaamalla
alueella sekä eri naaraiden elinpiirien välillä. Syksyllä ja talvella nuoret liitooravat etsivät itselleen uuden sopivan elinalueen.
Selvitysalueelta löydettiin viisi liito-oravan elinaluetta (liitekartta; kohteet 7,
11, 13, 15 ja 17), jotka sijaitsevat Lontanlammen, Hiisijärven, Murennusjoen
ja Kotvakkojoen rantametsissä. Lisäksi lajille soveliaita metsiä on mm. Murennusjoen varrella. Lähimmät tiedossa olevat liito-oravan elinalueet sijaitsevat Kanttaanmäellä 2,5 km Lontanlammen elinalueesta itään sekä Vieremän
keskustaajaman ympäristössä lähimmillään 4,5 km Hiisijärven elinalueesta
etelään7.
4.2

Lintudirektiivilajit
Kalatiira (Sterna hirundo)
Kalatiira on sisävesillä yleinen laji. Se suosii suurten selkävesien luotoja ja
pikkusaarten rantakallioita, mutta pesii myös pienemmissä vesistöissä karuista metsäjärvistä reheviin lintujärviin. Kalatiira pesii ja ruokailee harvakseltaan
selvitysalueen vesistöissä (mm. Salahminjärvi ja Hiisijärvi). Salahminjärvellä
kalatiiroja pesii Pajuniemen naurulokkiyhdyskunnassa, jossa havaittiin 11 yksilöä.
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Laulujoutsen on nykyisin koko Suomen pesimälintu, joka kelpuuttaa syrjäisten
suojärvien lisäksi elinpaikoikseen myös viljelyseutujen runsaskasviset lintujärvet ja suorantaiset metsäjärvet. Parhaiten laji viihtyy matalilla kortteikkorannoilla. Joutsen on pitkäikäinen lintu, joka alkaa pesiä vasta 4-6 –vuotiaana.
Noin 1/3 joutsenkannasta pesii vuosittain. Valtaosa pesimättömistä pareista

7

Ympäristöhallinnon Eliölajit tietojärjestelmä 14.3.2008
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on nuoria. Laulujoutsen pesii Salahminjärvellä (Tuliniemen etelälahti ja Lahdenpohjansuon lahti) ja Pieni Hiisijärvellä.
Palokärki (Dryocopus martius)
Palokärki on vanhojen metsien tunnuslintu, joka viihtyy järeäpuisissa männiköissä, sekametsissä ja lehdoissa. Pesäkolonsa se hakkaa tavallisesti suureen
haapaan tai mäntyyn. Laji elää tasaisen vähälukuisena koko Suomessa. Lajista tehtiin havainto Murennusjoen alkuosan kuusivaltaisista metsistä.
Ruskosuohaukka (Circus aeroginosus)
Ruskosuohaukan elinympäristöjä ovat ruovikkoiset merenlahdet, järvet ja jokisuistot. Pesäpaikaksi kelpaavat vain laajimmat ja tiheimmät vedessä kasvava ruovikot. Ruskosuohaukka saalistelee näkyvästi ruovikkojen, rantaluhtien
ja peltojen yllä. Pesimättömiä pareja ja parittomia yksilöitä on runsaasti. Saalisteleva ruskosuohaukka havaittiin Salahminjärven koillisosan luhtarantaisella
lahdella Lappalan tilan läheisyydessä. Pesintää ei pystytty varmistamaan.
4.3

Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit
Susi (Canis lupus)
Erittäin uhanalainen laji (EN)
Ks. 4.1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Liito-orava (Pteromys volans)
Vaarantunut laji (VU)
Ks. 4.1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Naurulokki (Larus ridibundus)
Vaarantunut laji (VU)
Naurulokki pesii tyypillisimmin yhdyskuntina rehevien lintujärvien ja –lahtien
ruovikoissa ja rantaluhdissa. Lajin kanta on alkanut vähetä 1970-80 -luvulta
lähtien. Taantuman syynä voivat olla mm. minkin ja harmaalokin runsastuminen sekä ravinnonsaantia heikentänyt tehomaatalous. Naurulokki on yhdyskuntapesijä, joka pesi rehevillä rannoilla, mutta myös puuttomilla kareilla. Koko
Suomen nykykannaksi on arvioitu 100 000 paria. Salahminjärven itärannalla,
Pajuniemessä, pesii 80-100 yksilön naurulokkiyhdyskunta. Lisäksi yksittäisiä
ruokailevia yksilöitä havaittiin eri puolilla järveä.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Vaarantunut laji (VU)
Tiltaltti viihtyy kuusimetsissä ja kuusivaltaisissa sekametsissä. Laji on vähentynyt viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana nopeasti. Vaikka
metsät ovat kuusettuneet, ne ovat samalla pirstaloituneet, mikä on heikentänyt lajin elinoloja. Tiltaltin reviiri on mm. Jylhänkosken (Kotvakkojoki) ympärysmetsissä.
4.4

Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit
Ilves (Lynx lynx)
Ks. 4.1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Karhu (Ursus arctos)
Ks. 4.1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Käki (Cuculus canorus)
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Käki on tasaisimmin levinneitä lintuja Suomessa. Sille kelpaavat monenlaiset
metsäiset ja puuryhmiä kasvavat elinympäristöt, joilta löytyy reunoja ja väljyyttä. Laji suosii puoliavoimia metsiä, kuten mäntykankaita, kalliomänniköitä
ja niiden laiteita. Käki on yleinen myös rämeillä ja rannoilla. Käen on arveltu
harvinaistuneen Etelä- ja Keski-Suomen kulttuuriseuduilla. Käki on tyypillinen
selvitysalueen kangasmetsien laji (mm. Pitkälammen alueen mäntykankaat)
Ruskosuohaukka (Circus aeroginosus)
Ks. 4.2. Lintudirektiivilajit
Musta-apila (Trifolium spadiceum)
Musta-apila on harvinaistunut laji, jonka kasvupaikkoja ovat tuoreet niityt,
pientareet ja pensaikot. Lajin kasvupaikka on tiedossa Ryhälänmäeltä, Salahminjärven
länsipuolelta
(Ympäristöhallinnon
Eliölajit-tietojärjestelmä
14.3.2008).
4.5

Alueellisesti uhanalaiset lajit
Isokuovi (Numenius arquata)
Isokuovi suosii laajoja avomaita. Peltoaukeat, suot ja rantaniityt tarjoavat lajille sopivia elinympäristöjä. Laji kuuluu erityisesti selvitysalueen peltolinnustoon.

5
5.1

LUONNONSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET
Suojelukohteet
Selvitysalue rajoittuu pohjoisessa Joutensuon Natura-alueeseen (FI0600105).
Rotimojoen yläjuoksu kuuluu Mammonhauta-Rotimojoki Natura-alueeseen
(FI0600019), josta on selvitysalueen rajalle 3,5 km. Selvitysalueelle tai sen
läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita.
1. Joutensuo (FI0600105)
Pinta-ala: 74,0 ha
Arvoluokka: kansainvälisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: punakämmekkä (NT), velttosara (NT/RT), lettovilla (RT), hoikkavilla (RT), rimpivihvilä (RT), mähkä (RT), suovalkku, kultasirppisammal (RT), sinisuohaukka (NT), keltavästäräkki, jänkäsirriäinen
Maankäyttösuositus: SL/nat
Joutensuon Natura-alue (FI0600105, SCI) on edustava, lähes luonnontilaisena
säilynyt puustoisten soiden ympäröimä aapasuoalue. Suojelu toteutetaan
luonnonsuojelulailla. Suota luonnehtivat puuttomat rimpi-, lyhytkorsi- ja suursaranevat sekä näitä reunustavat rämeet. Reunuskorvet ovat metsäkorte-,
muurain-, letto- ja sarakorpea, joka reunustaa pientä puroa. Kohteen itä- ja
pohjoisosassa esiintyy lettorämeitä. Suon suojeluarvoa lisäävät sen rehevyys,
suotyyppien monipuolisuus sekä vaateliaan ja uhanalaisen lajiston runsaus.
Alueella on linnustollista merkitystä. Huomionarvoisia lajeja ovat alueella pesivät jänkäsirriäinen ja tuulihaukka. Muita alueella tavattuja lintulajeja ovat
mm. kurki, sinisuohaukka, liro, taivaanvuohi, niittykirvinen ja keltavästäräkki.
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Liito-oravan elinalueet, metsälaki- ja vesilakikohteet sekä muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet
Selvitysalueen luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat kohteet ovat liito-oravan
elinalueita (kohteet 7, 11, 13, 15). Liito-oravasta tehtiin havaintoja viidestä
toisistaan erillisestä kohteesta. Elinalueiden pinta-alat koskevat esiintymän
ydinaluetta, joiden läheisyyteen tulisi jättää ruokailualueiksi soveltuvia lehtipuuvaltaisia metsiä. Metsäisillä seuduilla latvusyhteyksiä eri elinalueiden välillä ja ruokailualueille muodostuu luontaisesti eri suuntiin. Etenkin joen- ja puronrantojen metsät muodostavat merkittäviä kulkuyhteyksiä.
Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä (MetsäL 10 §8) selvitysalueella
on mm. lähteiden, purojen ja norojen lähiympäristöjä, reheviä lehtolaikkuja ja
rantaluhtia. Vesilain suojelluista luontotyypeistä (VL 1 luku 15a ja 17a §9) selvitysalueella on luonnontilaisia puroja ja noroja, alle hehtaarin kokoisia lampia
sekä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä. Lähteet ovat pääsääntöisesti vedenotossa tai niiden luonnontila on heikentynyt muun maankäytön seurauksena. Luonnonsuojelulain (LSL 29 §10) suojelluista luontotyypeistä selvitysalueella on avointa maisemaa hallitsevia järeitä maisemapuita
(rauhoitettu luonnonmuistomerkki Pehkolan mänty). Selvitysalueelta ei löydetty eikä ole tiedossa luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä.
Lisäksi luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
kohteita ovat Pajuniemen naurulokkiyhdyskunta (kohde 5), laulujoutsenen
pesäpaikat (kohteet 3-4-5, 19), perinnemaisemakohteet (kohteet 6,10) sekä
arvokkaat kallio- ja harjualueet (kohteet 20-21).
2. Lappalan rantaluhta, Salahminjärvi
Pinta-ala: 3,3 ha (sis. vesialueita)
Arvoluokka: maakunnallisesti ja seudullisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: ruskosuohaukka (NT)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: pajuluhdat (NT)
Maankäyttösuositus: luo

Kuva 11.

Salahminjärven koillisrantaa reunustavat saraikot ja luhtarannat.

8

Metsälaki 1093/1996; Metsäasetus 1200/1996
Vesilaki 1961/264
10
Luonnonsuojelulaki 1096/1996; Luonnonsuojeluasetus 160/1997
9
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Linnusto- ja kasvillisuuskohde. Salahminjärven koillislahti on matala ja luhtainen. Alavaa rantaa reunustavat pajuluhdat sekä ruoho- ja saraluhdat, joiden
edustalla kasvaa leveä saravyöhyke ja kortteikkoa. Rantaluhtien lajistoon
kuuluvat mm. korpikastikka, viiltosara, mesiangervo, suo-orvokki, terttualpi
ja myrkkykeiso. Rantaluhdat ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §). Lahden yllä saalisteli ruskosuohaukka (1 y). Luhtaranta soveltuu lajin pesintään.
3. Salahmin luoteislahti, Salahminjärvi
Pinta-ala: 8,5 ha
Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: pajuluhdat (NT)
Maankäyttösuositus: luo
Linnusto- ja kasvillisuuskohde. Rotimojoen pohjoispuolinen lahti on matala ja
lähes umpeenkasvanut. Lahdessa vallitsevat saraikot ja kortteikot. Alavilla,
tulvanalaisilla rannoilla on luhtaista pajukkoa. Laulujoutsen pesii kasvillisuuden suojassa. Rantaluhdat ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(MetsäL 10 §).
4. Tuliniemen lahti, Salahminjärvi
Pinta-ala: 9,7 ha
Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: luo
Linnustokohde. Tuliniemen eteläpuoleinen lahti on alavarantainen, matala ja
kasvillisuuden valtaama. Lahdessa kasvaa tiheä saraikko ja kortteikko sekä
rehevyyttä ilmentävää järvikaislaa. Alue on vesilintujen suosimaa ruokailu- ja
pesimäaluetta. Pesimälinnustoon kuuluu laulujoutsen.
5. Pajuniemen lokkiyhdyskunta, Salahminjärvi
Pinta-ala: 0,3 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: naurulokki (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: luo
Linnustokohde, perinnemaisemakohde (kohde 6). Salahminjärven itärannalla,
Pajuniemen kärjen ja tyven saraikossa pesii naurulokkiyhdyskunta (80-100
y). Lisäksi pesimälinnustoon kuuluvat kalatiira (12 y) ja kalalokki (4 y).
6. Peltolan rantalaidun, Salahminjärvi
Pinta-ala: 2,0 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: pm
Perinnemaisemakohde11. Salahminjärven itärannalla sijaitseva kaunis ja monimuotoinen rantalaidun on nykyään hiehojen ja vasikoiden laitumena. Alue
on pääosin avointa, tuoretta ja kosteaa niittyä ja rantaniittyä, joiden kasvillisuudessa vallitsee nurmilauha. Hirsirakennusten läheisyydessä kasvillisuus on
rehevää ja yksipuolista. Rannan tuntumassa kasvaa käkkyräisiä mäntyjä, koivuja ja tuomea. Alueen keskiosa on kallioinen. Sillä kasvaa runsaasti katajaa.
Kenttäkerroksessa vallitsevat heinät, kuten nurmirölli, metsälauha, nurmilauha ja nadat. Pohjoisin osa laitumesta on harvaa, hakamaista ja paikoin
11

Ilaskari 2000
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harmaaleppävalaista sekametsää. Huomionarvoisia lajeja ovat jäkki, kissankello ja nurmitatar.

Kuva 12.
metsää.

Rantalaitumeen kuuluu rantaniittyä ja harmaaleppävaltaista seka-

7. Lontanlammen liito-oravametsä
Pinta-ala: 2,1 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot
(NT)
Maankäyttösuositus: S/s-1

Kuva 13.

Lontanlammen rantametsässä on yksittäisiä järeitä kuusia.

Eläimistökohde. Lontanlammen elinalueen eteläosa on lampeen viettävää rinne- ja rantametsää. Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, mänty ja koivu, alikasvoksen koivu, harmaaleppä, haapa ja mänty. Seassa kasvaa järeitä ylispuukuusia. Elinalueen pohjoisosa on Jatanpuroa
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reunustavaa kuusilehtoa (kohde 8). Ruokailuun soveltuvia lehtipuuvaltaisia
alueita ovat Jatanpuron itäpuolen koivikot sekä harmaaleppää ja koivua kasvavat rantapensastot. Muualla elinalue rajoittuu nuoriin mäntykankaisiin. Nopeasti silmäiltynä alueelta todettiin kolme (3) reviiripuuta ja neljä (4) papanapuuta, jotka ovat kuusia. Kohteella on risupesiä.
8. Jatapuron lehto, Lontanlampi
Pinta-ala: 0,7 ha
Arvoluokka: kansallisesti /paikallisesti arvokas kohde
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Maankäyttösuositus: luo
Kasvillisuus- ja vesistökohde. Jatanpuro on luonnontilainen /luonnontilaisen
kaltainen, luontaisesti mutkitteleva, hiekkapohjainen puro. Puroa reunustaa
kapealti lehtokasvillisuus, joka vaihtelee saniaistyypin (FT) kosteasta lehdosta
käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteaan suurruoholehtoon. Varttuneen
puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostaa kuusi. Puron varressa kasvaa
lehtipuista mm. pihlajaa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja
ovat metsäimarre, korpi-imarre, rönsyleinikki, mesiangervo, karhunputki,
käenkaali, metsäkorte ja vehka.
Rehevät lehtolaikut ja purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Luonnontilaiset purot ovat vesilain
(VL 1 luku 17 a §) suojeltuja luontotyyppejä.

Kuva 14.

Hiekkapohjaista puroa reunustaa lehtokasvillisuus.

9. Sotkulampi ja Levälampi
Pinta-ala: 2,2 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Maankäyttösuositus: luo
Vesistö- ja kasvillisuuskohde. Suorantaiset harjulammet ovat pinta-alaltaan
alle hehtaarin suuruiset. Rantasuot ovat pääosin isovarpurämeitä. Lampia
ympäröivät nuoret mäntykankaat. Pienten lampien välittömät lähiympäristöt
ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Alle hehtaarin
suuruiset lammet ovat vesilain (VL 1 luku 15 a §) suojeltuja luontotyyppejä.
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10. Ryhälänmäen laitumet
Pinta-ala: 4,1 ha
Arvoluokka: maakunnallisesti ja seudullisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: musta-apila (NT), aholeinikki
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: pm
Perinnemaisemakohde12. Ryhälänmäen laitumet sijaitsevat Salahmilla Oulun
valtatien molemmin puolin. Tien itäpuolella sijaitseva vasikoiden laiduntama
katajainen haka on kohteen edustavin osa. Sitä luonnehtivat komeat maisemakoivut. Aluskasvillisuuden valtalajeja ovat nurmitatar, päivänkakkara, pikkulaukku, aholeinikki ja musta-apila. Haan eteläpuolelta on yhteys kostealle
nurmilauha-saravaltaiselle niitylle, joka on entistä järvenpohjaa.
Valtatien länsipuolella on hiehojen laiduntama havu- ja lehtipuuhaka, jonka
aukeampaa pohjoispuolta elävöittävät katajat. Keskellä on kiviraunio koivusaarekkeineen. Eteläpuoli on kuusen, koivun ja isojen haapojen hallitsemaa. Aluskasvillisuudessa vallitsee nurmilauha.
11. Murennusjoen-Ouluntien liito-oravametsä, Murennusjoki
Pinta-ala: 1,0 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: S/s-1
Eläimistökohde. Peltojen ja Murennusjoen rajaama elinalue on pienialainen
varttunut kuusikangas, jossa vallitsevan latvuskerroksen ja alikasvoksen
muodostavat kuusi, koivu, mänty ja haapa. Pellon reunassa on lehtipuukaistale, jolla on merkitystä liito-oravan ruokailun kannalta. Alueelta todettiin muutamia papanoita ainoastaan kahden (2) kuusen alta. Kohde ei ole liito-oravan
lisääntymisaluetta. Lajille soveliaita varttuneita kuusikankaita on Murennusjoen varrella valtatien länsipuolen joenrantametsissä. Inventoinnin yhteydessä
lajista ei tehty havaintoja näiltä alueilta.

Kuva 15.
12

Murennusjoen rantametsä on liito-oravalle soveliasta.

Ilaskari 2000
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12. Hietakosken lehto, Murennusjoki
Pinta-ala: 0,4 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Maankäyttösuositus: MY/luo
Kasvillisuuskohde. Pienialainen kuusilehto sijaitsee kosken rannan tuntumassa. Vallitsevan latvuskerroksen muodostaa kuusi, alikasvoksen koivu, kuusi ja
tuomi. Käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kostean suurruoholehdon tyypillisiä lajeja ovat nimilajien lisäksi, ojakellukka, metsäkurjenpolvi, huopaohdake,
karhunputki, suokeltto, lehtovirmajuuri, nokkonen, rönsyleinikki, metsäimarre, metsäalvejuuri, lillukka ja metsäkorte. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja ja lehtotesma. Rehevät lehtolaikut ovat metsälain (MetsäL
10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
13. Hietakosken liito-oravametsä ja puronvarsilehto
Pinta-ala: 2,4 ha, josta puronvarsilehto 0,4 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: metsäkortekorvet (EN), kosteat
runsasravinteiset lehdot (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Maankäyttösuositus: MY/S/s-1
Eläimistö- ja kasvillisuuskohde. Monimuotoiseen, Murennusjoen länsirannalla
sijaitsevaan kohteeseen kuuluu liito-oravan elinaluetta, puronvarsilehtoa ja
lähdeympäristöä. Lähdeympäristön luonnontila on heikentynyt. Vesiä purkautuu jyrkkien rinnekuusikoiden reunustamaan luonnontilaiseen, savipohjaiseen
purouomaan, jonka varrella on lehtokasvillisuutta. Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, haapa, koivu ja raita, alikasvoksen
kuusi, pihlaja, koivu ja harmaaleppä. Puronvarsilehto on käenkaalimesiangervotyypin (OFiT) kosteaa suurruoholehtoa. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat nimilajien lisäksi metsäkurjenpolvi, ojakellukka, rönsyleinikki,
huopaohdake, nokkonen, suokeltto, lehtovirmajuuri, metsäimarre, metsäalvejuuri ja metsäkorte. Lammen rannassa on pienialainen metsäkortekorpikuvio.

Kuva 16.

Järeäpuustoiset rinnekuusikot ovat liito-oravan elinympäristöä.
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Puronvarsilehdosta etelään on myös muita pienialaisia valuvesien uurtamiin
painanteisiin syntyneitä lehtokuvioita, joiden kasvillisuus vaihtelee käenkaalioravanmarjatyypin (OMaT) tuoreista lehdoista kosteisiin suurruoholehtoihin.
Alue on kokonaan liito-oravalle soveltuvaa varttunutta ja uudistuskypsää kuusikangasta. Kapeat haapaa ja koivua kasvavat lehtipuukaistaleet sekä harmaaleppävaltaiset pellonreunusmetsät ovat liito-oravalle soveliaita ruokailualueita. Nopeasti silmäiltynä alueelta todettiin kolme (3) reviiripuuta ja kolme
(3) papanapuuta, jotka ovat kuusia ja haapoja. Kohteella on kolohaapoja ja
risupesiä. Elinalueen ydinalue on puronvarsilehto. Elinalue on peltojen ja Murennusjoen rajaama. Joen rantametsät muodostavat kulkuyhteyksiä.
Rehevät lehtolaikut, lähteiden ja purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Luonnontilaiset purot/norot ovat vesilain (VL 1 luku 17 a §) suojeltuja luontotyyppejä.

Kuva 17.

Lähdevesipuroa reunustaa kostean suurruoholehdon kasvillisuus.

14. Karjulampi
Pinta-ala:0,9 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Maankäyttösuositus: luo
Vesistö- ja kasvillisuuskohde. Pienten lampien välittömät lähiympäristöt ovat
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Alle hehtaarin suuruiset lammet ovat vesilain (VL 1 luku 15 a §) suojeltuja luontotyyppejä.
15. Iso-Jylhän liito-oravametsä ja rantalehdot
Pinta-ala: 1,4 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU), tiltaltti (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Maankäyttösuositus: S/s-1
Eläimistö- ja kasvillisuuskohde. Maisemallisesti arvokas Kotvakkojoen IsoJylhän koski on vanha uittoväylä (kuva 3). Vanhoja uittorakenteita, kaivettuja
sivu-uomia ja louhittua kallioseinämää on edelleen näkyvissä. Jyrkät, rantaan
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viettävät rinnemetsät on varttuneita kuusikankaita. Rantametsät ovat reheviä
ja
tyypillisiä
ovat
rantalehtokaistaleet,
jotka
ovat
käenkaalimesiangervotyypin (OFiT) kosteita suurruoholehtoja. Puusto on kuusiharmaaleppäsekametsää, myös harmaaleppäkuviot ovat tyypillisiä. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat nimilajien lisäksi mm. suokeltto, rönsyleinikki, metsäkurjenpolvi, lillukka, metsäkorte, metsäimarre, korpi-imarre ja soreahiirenporras. Vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluu lehtotesma. Rehevät lehtolaikut
ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §).
Kartalle rajattu varttunut kuusimetsä on kokonaan liito-oravalle soveltuvaa
aluetta, vaikka papanoita todettiinkin vain yhden kuusen alta. Vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, koivu ja haapa. Harmaaleppävaltaiset rantametsät ovat liito-oravalle soveliaita ruokailualueita. Joen rantametsät muodostavat kulkuyhteyksiä elinalueen ulkopuolelle.

Kuva 18.

Kotvakkojoen kuusimetsät ovat liito-oravalle soveliaita alueita.

16. Hiisijärven rantaluhdat, Hiisijärvi
Pinta-ala: 2,4 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: pajuluhdat (NT)
Maankäyttösuositus: luo
Kasvillisuuskohde. Hiisijärven pohjoisosan alavia rantoja reunustavat pajuluhdat. Avoimet luhtarannat ovat pullosaravaltaista ruoho-saraluhtaa. Tyypillisiä
lajeja ovat lisäksi kastikat, kurjenjalka, myrkkykeiso, järvikorte, terttualpi ja
vehka. Rantaluhdat ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL
10 §).
17. Hiisijärven liito-oravametsä
Pinta-ala: 1,9 ha
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot
(VU)
Maankäyttösuositus: S/s-1
Eläimistökohde. Hiisijärven länsirannan harjurinne- ja alusmetsä sekä Hiisipuron rantametsät ovat liito-oravan elinaluetta. Varttuneen puuston vallitsevan
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latvuskerroksen muodostavat kuusi, koivu ja haapa, aikasvoksen koivu, harmaaleppä ja tuomi. Rinteessä on järeitä haapoja, joista osa kolopuita. Puron
varressa lehtipuiden osuus lisääntyy. Elinalue rajoittuu harjun mäntykankaisiin ja rantaan. Hiisipuroa reunustaa kasvillisuudeltaan edustava lehto (kohde
18.) Ruokailuun soveltuvia lehtipuuvaltaisia alueita ovat Hiisipuron lehtipuumetsät ja Hiisijärven rantakoivikot. Nopeasti silmäiltynä alueelta todettiin yksi
(1) reviiripuu ja yksi (1) papanapuu, joka on kolohaapa. Kohteella on myös risupesiä.

Kuva 19. Hiisipuron varrella on liito-oravan ruokailualueina tärkeitä lehtipuuvaltaisia alueita.
18. Hiisipuro ja lehto
Pinta-ala: 1,2 ha
Arvoluokka: maakunnallisesti ja seudullisesti arvokas
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU)
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot
(VU), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU)
Maankäyttösuositus: MY/S, luo
Kasvillisuus- ja eläimistökohde. Hiisipuro on kivikkoinen, pääosin luonnontilainen puro, jonka rantametsät ovat ainakin puronvarren itäosassa liito-oravan
elinaluetta. Varttuneen puuston pääpuulaji on kuusi, seassa kasvaa haapaa,
koivua, raitaa ja harmaaleppää. Alikasvoksen valtalaji on tuomi. Puroa reunustava lehtokasvillisuus on käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta
lehto ja käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteaa suurruoholehtoa. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat käenkaali, metsämansikka, rönsyleinikki,
mesiangervo, metsäkurjenpolvi, lillukka, nuokkuhelmikkä, metsäimarre, korpi-imarre ja soreahiirenporras. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat mustakonnanmarja, näsiä, lehtomatara ja lehtotesma.
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Hiisipuroa reunustaa rehevä lehtokasvillisuus.

19. Pieni Hiisijärvi
Pinta-ala: 2,7 ha
Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: pajuluhdat (NT)
Maankäyttösuositus: luo
Linnustokohde. Lampi on umpeenkasvava, matala ja suorantainen. Kasvillisuudessa vallitsevat järvikorte sekä kelluslehtisistä ulpukat. Etenkin lammen
etelärannalla on luhtaisia pajukoita. Lammen pesimälinnustoon kuuluu laulujoutsen.
20. Huihainvuoret
Pinta-ala: 77,0 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Maankäyttösuositus: MY/ge
Arvokas kallioalue13.
21. Lehmimäki-Hiisiharju
Pinta-ala: 65,1 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Maankäyttösuositus: MY/ge
Arvokas harjualue13. Yhtenäinen harjujakso ulottuu selvitysalueella Hiisijärven
ja Pieni-Hiisijärven välistä Kotvakkojoelle saakka. Peltojen ympäröimä harjuselänne erottuu kauas avoimessa maisemassa. Kohde on arvioitu maaainesottoon osittain soveltuvaksi.

Luonnonmuistomerkit. Salahminjärven itärannalla Pehkolanniemessä on
rauhoitettu luonnonmuistomerkki (rauhoitettu puu). Järeä mänty erottuu
avoimen peltomaiseman keskeltä vesimaisemaan. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on luonnonsuojelulaissa kielletty
(LSL 23 §).
13

Husa ym. 2001; Tiljander (toim.) 2007
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Kuva 21. Peltomaisemasta selvästi erottuva suuri mänty on rauhoitettu
luonnonmuistomerkki.

6

MAISEMANSUOJELULLISESTI ARVOKKAAT ALUEET

6.1

Kulttuurimaisemakohteet
Selvitysalueella on huomattavia kulttuurihistoriallisia ja –maisemallisia arvoja.
Merkittävin kohde on Salahmin alue kokonaisuudessaan. Lisäksi vesimaisemaan erottuvat viljelymaisemat muodostavat kulttuurimaisemaltaan arvokkaita alueita.
KM 1. Salahmi
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö14 (kansikuva,
kuvat 13 ja 14). Salahmin kylä on syntynyt harjun viljaville lievemaille Murennusjoen ympäristöön. Murennusjoki ja siihen laskeva pienempi joki, Kotvakkojoki, ovat kovertaneet mutkittelevan uoman hienojakoiseen maaperään.
Järvimalmin hyödyntäminen alkoi Salahmissa jo 1810. Kyhiänkoskelle perustettiin ruukki, johon kuului vesimyllyjä, pajoja, sahoja ja masuuni. Salahmin
kartano rakennettiin joen itärannalle 1830-luvulla. Puistomaiseen pihapiiriin
liittyy suuri kivinavetta. Ruukin toiminta lakkasi 1909. Savon Voima rakensi
paikalle nykyisen voimalaitoksen 1951. Salahmin ruukinalueella on nykyisin
teollisuusarkeologinen puisto.
Kylän kulttuurimaiseman ydin on kartano- ja ruukkialue jokimaisemineen. Kylä kehittyi kartanon ympärille. Salahmin kartano sijaitsee joen itärannalla.
Empiretyylinen rakennus on 1830-40-luvulta. Kartanon talousrakennuksista
ovat säilyneet mm. luonnonkivinavetta (v.1858), sikala, viljamakasiini, kellareita ja ruukinkonttori. Rakennusta ympäröi puistoalue. Työväki asui kartanoa
ympäröivissä työväenrakennuksissa, joista on säilynyt joen länsirannalla
asuinrakennus sekä Kiuruvedelle johtavan tien varrella mökkirakentamista.
Salahmin kyläalueeseen kuuluu lisäksi Ortodoksinen rukoushuone valtatien

14

Ympäristöministeriö & Museovirasto 1993; Koskinen 2009; Pohjois-Savon liitto 2009; www.rky.fi
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itäpuolella, Salahmin nuorisoseuratalo ja Salahmin koulu. Maisema-alueeseen
kuuluu myös vanhaa maatila-asutusta, joka oli seudulla jo ennen ruukin perustamista.
Kulttuurimaisema-alueeseen sisältyy Savon järvimalmiruukit, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Joen itärannalla olleiden tuotantorakennusten ja alinna kosken partaalla sijainneen masuunin alue on
aidattu muinaisjäännösalueeksi. Padon yläpuolella itärannalla on myös komea
empiretyylinen ruukinkartano Herrala, sen pohjoispuolella vanha ruukinkonttori.
Ruukinkartanon yläpuolella kukkulan korkeimmalla kohdalla on 1858 rakennettu
harmaakivinavetta ja muutamia punamullattuja hirsisiä talousrakennuksia. Kartanon lähirinne on istutettu koivumetsäksi.

Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia muodostavat Salahminjärven rantaan rajoittuvat sekä muuten maisemallisesti edustavat peltomaiset, joihin liittyy asuinrakennuksia pihapiireineen sekä metsäsaarekkeita.
Viljelymaisemat erottuvat kauas vesimaisemaan. Myös Murennusjokea ja Kotvakkojokea reunustavilla peltomaisemilla on maisemallista merkitystä.
6.2

Isomäen kulttuurimaisema (KM 2)
Pehkolanniemi-Jatapuro kulttuurimaisema, Salahminjärvi (KM 3)
Turula-Rantala-Punahovi kulttuurimaisema, Salahminjärvi (KM 4)

Luonnonmaisemakohteet
Selvitysalueen merkittävimmät luonnonmaisemaelementit ovat joki- ja harjumaisemat. Jokimaisemaan kuuluu varsinaisten jokiosuuksien lisäksi koskija suvantojaksoja. Maisemallisesti merkittävimmät joet ovat Salahminjärveen
pohjoisesta laskeva Rotimojoki sekä järvestä etelään virtaava Murennusjoki.
Joet ovat syvään uurtuneet, pääosin peltojen ympäröimät ja niitä reunustavat
korkeat jokipenkereet. Murennusjoella tyypillisiä ovat koskijaksot ja suvannot.
Murennusjokeen koillisesta laskeva Kotvakkojoki on voimakkaasti mutkitteleva jokiuoma, jossa on näkyvissä vanhoja uittorakenteita. Jokijaksolla on maisemallisesti arvokkaita osuuksia etenkin Iso-Jylhän alueella (LM 6).
Selvitysalueen kaakkoisosassa luonnonmaisemaltaan arvokkaan aluekokonaisuuden muodostaa Huihainvuorten kallioalue sekä Karjumäen, Hiisiharjun ja Lehmimäen harjualueet, jotka erottuvat ympäristöään selvästi korkeampina harjujaksoina ja siten rajaavat Salahmin aluetta.
Seuraavassa on lueteltu paikallisesti arvokkaat luonnonmaisemakohteet ja
alueet.
− Rotimojoen jokimaisema (LM 1)
− Murennusjoen jokimaisema (LM 2)
− Murennusjoen koskijakso (LM 3)
− Sahakoski-Hietakoski, Murennusjoki (LM 4)
− Kotvakkojoki (LM 5)
− Iso-Jylhän ja Pikku-Jylhän koskijakso, Kotvakkojoki (LM 6) (kuva 3)
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Arvokkaat luontokohteet on esitetty liitekartassa 1 ja rantojen rakennettavuus
liitekartassa 2.
Selvitysalueella vaihtelevat metsäiset maat ja peltomaat. Alueella on muutamia arvokkaita luontokohteita sekä maisemallisia arvoja kulttuuri-, joki- ja
harjumaisemissa. Salahminjärven ranta-alueet ovat tavanomaista, rakentamiseen kohtalaisesti soveltuvia rantoja. Alhaisempaa mitoitusta on käytetty, mikäli rannoilla on merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja tai niiden rakennettavuus on huono (mm. alavat soistuneet rannat). Mikäli uutta rakentamista
osoitetaan avoimeen peltomaisemaan, tulisi se ensisijaisesti sijoittaa pellon
reuna-alueille tai metsäsaarekkeiden yhteyteen. Lisäksi rakentamisen sijoittelussa tulee huomioida vesistöjen säännöstely. Murennusjoki, siihen laskeva
Kotvakkojoki sekä Rotimojoki muodostavat sekä maisemallisesti että eläimistön ja kasvillisuuden kannalta arvokkaan kokonaisuuden. Murennusjoella on
myös virkistysarvoa melontareittinä. Jokien ranta-alueet kestävät pääsääntöisesti lievää rakentamista.
Rakentamisen ja muun maankäytön ulkopuolelle suositellaan jätettäväksi
luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi luokitellut kohteet ja aluekokonaisuudet. Tällaisia kohteita suunnittelualueella ovat
liito-oravan elinalueet, naurulokkien pesimäpaikka, laulujoutsenen pesät, rantaluhdat, luonnontilaiset purot sekä joki- ja purovarsien rantalehdot. Arvokkaat luontokohteet on syytä huomioida maankäytössä siten, että kohde ja
kohteen lähiympäristö jätetään rakentamisen ulkopuolelle.
Vesilaissa todetaan, että luonnontilaisia lähteitä tai luonnontilaisten purojen
uomaa ei saa muuttaa siten, että niiden säilyminen luonnontilassa vaarantuu
(VL 17a §). Puron reunoille suositetaan jätettäväksi suojavyöhyke, jolla voidaan turvata puronvarren pienilmaston ja välittömän lähiympäristön säilyminen ennallaan ympärillä tehtävistä toimenpiteistä huolimatta.
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja
levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49§ 1). Liito-oravan elinalueet tulee huomioida alueen kaavoituksessa siten, että alueet jätetään ensisijaisesti rakentamisen ulkopuolelle. Lievää
rakentamista voidaan osoittaa elinalueisiin rajautuen. Tärkeää on säästää liito-oravan liikkumiseen soveltuvia kulkuyhteyksiä, latvusyhteyksiä, jotta yhteys elinalueiden välillä ja ulkopuolelle säilyy. Liito-oravan kulkuväyliksi soveltuvat esimerkiksi puronvarsi-, pellonreunus-, tienvarsi- ja rantametsät. Liitooravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueista. Maankäytön suunnittelussa tulisi huomioida, että liito-orava tarvitsee lisääntyäkseen noin 3-4 ha suuruisen yhtenäisen metsäalueen15.
7.2

Maankäyttösuositukset
Liito-oravan elinalueet ja luonnontilaiset purot lähiympäristöineen voidaan
merkitä kaavaan merkinnällä S. Liito-oravan elinalueiden osoittamiseksi voidaan käyttää myös erillismerkintää s-1. Muut arvokohteet, kuten puronvarsilehdot ja niiden lähiympäristön metsäalueet, arvokkaat harju- ja kallioalueet
sekä luonnonmaisemaltaan arvokkaat kohteet (mm. koskijaksojen rantametsät) suositetaan merkittäväksi riittävän laajoina MY-alueina, jolloin niiden
ominaispiirteet säilyvät. Arvokkaille harjuille ja kallioalueille suositetaan lisä-

15

Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Ympäristöministeriö 9.11.2005.
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merkintää ge. Metsä- ja vesilain suojellut luontotyypit ja muut merkittävät
luontoalueet (mm. naurulokkiyhdyskunta) voidaan osoittaa myös luomerkinnällä. Joutensuon Natura-alue osoitetaan nat-merkinnällä.
Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet esitetään merkittäväksi kaavaan merkinnällä km ja arvokkaat perinnemaisemat merkinnällä pm.
Maankäyttösuositusmerkinnät:
MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja
S = Suojeltava alueen osa, jonka luontoarvot turvataan vain kaavoituksella
s-1 = Liito-oravan elinalue
nat = Natura 2000-kohde
luo = Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
ge = Arvokas harjua tai kallioalue
pm = Arvokas perinnemaisema
km = Arvokas kulttuurimaisema
FCG Finnish Consulting Group Oy

Hyväksynyt:
Timo Leskinen
DI, aluetoimiston päällikkö

Laatinut:
Minna Eskelinen
FM, biologi

P:\Kuopio\LUONTO\Vieremä_699\Pohjoisosien oyk\C_Suunnitelmat\Pohjoisosien oyk_Luontoselvitys.doc

FCG Finnish Consulting Group Oy

Luonto- ja maisemaselvitys
699-C9648

Minna Eskelinen

14.4.2010

32 (33)

LÄHTEET
Alalammi, P. (toim.) 1990: Suomen kartasto, vihko 123-126. Geologia. – Maanmittaushallitus &
Suomen maantieteellinen seura. Helsinki.
Bisi, J. 1988: Ylä-Savon luonto ja sen kehittymisen taustatekijöitä. – Tutkimusraportti 1988/2.
Ylä-Savon Instituutti.
Britschgi, R. ja Gustafsson, J. (toim.) 1996: Suomen luokitetut pohjavesialueet..- Suomen ympäristö 55.
Hammar, T. 2004: Pohjois-Savon järvien vedenlaatukartoitus. – Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 49. Pohjois-Savon ympäristökeskus.
Hanski, I. K. 2006: Liito-oravan Pteromys volans Suomen kannan koon arviointi. Loppuraportti. –
Luonnontieteellinen keskusmuseo.
Hanski, I. K., Henttonen, H., Liukko, U-M., Meriluoto, M. & Mäkelä, A. 2001: Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. – 130 s. Suomen ympäristö 459. Ympäristöministeriö,
Helsinki.
Husa, J., Teeriaho, J., Kontula, T. & Fagerstén, R. 2001: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet. – Alueelliset ympäristöjulkaisut 214. Suomen ympäristökeskus.
Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: Luonto- ja maisemaselvitykset yleis- ja asemakaavoissa. –
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24.
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. – Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki.
Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kunta, Sonkajärven kunta ja Vieremän kunta. 1999: Ylä-Savon
vesistöjen kunnostusohjelma. Yleissuunnitelma. Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä.
Ilaskari, H. 2000: Pohjois-Savon perinnemaisemat. – Alueelliset ympäristöjulkaisut 141. PohjoisSavon ympäristökeskus.
Jokinen, A., Nygren, N., Haila, Y. & Schrader, M. 2007: Yhteiseloa liito-oravan kanssa. Liitooravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen. – Suomen ympäristö 20. Pirkanmaan ympäristökeskus.
Koskinen, M. 2009: Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventointi (tiivistelmä inventointitiedoista).
Kuusipalo, J. 1996: Suomen metsätyypit. – 144 s. Kirjayhtymä Oy, Rauma.
Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. – Metsälehti Kustannus Tapio, Helsinki.
Miettinen, T. 1999: Ylä-Savon ulkoilureittisuunnitelma. – Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 16.
Pohjois-Savon liitto. 2009: Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys. Osa 2. – Pohjois-Savon liitto.
Pohjois-Savon ympäristökeskus. 2008: Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma pintavesille. Luonnos 30.10.2008.
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus
2000. - Ympäristöministeriö, Helsinki, 432 s. Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä.
Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008a: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus –
Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. – Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus.
Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008b: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus –
Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. – Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus.

P:\Kuopio\LUONTO\Vieremä_699\Pohjoisosien oyk\C_Suunnitelmat\Pohjoisosien oyk_Luontoselvitys.doc

FCG Finnish Consulting Group Oy

Luonto- ja maisemaselvitys
699-C9648

Minna Eskelinen

14.4.2010

33 (33)

Ryttäri, T. & Kettunen, T. (toim.) 1997: Uhanalaiset kasvimme. – 335 s. Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö, Helsinki.
Suomen geologinen yleiskartta : Maalajikartta. Kajaani (Lehti C 4). – Geologinen toimikunta.
Suomen geologinen yleiskartta: Kivilajikartta. Kajaani (Lehti C 4). – Geologinen toimikunta.
Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi –kaavoituksessa, YVA menettelyssä ja Natura –arvioinnissa. – Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus.
Tiljander, M. (toim.). 2007: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen – Pohjois-Savon loppuraportti. – Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 4/2007.
Toivonen, H. & Leivo, A. 1997: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; 14.
Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. – 567 s. Otava, Keuruu.
Ympäristöministeriö. 1993: Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. – Mietintö
66/1992. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto.
Ympäristöministeriö & Museovirasto. 1993: Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. - Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki.

Internet-sivut
www.birdlife.fi
www.finlex.fi
www.geo.fi
www.kalapaikka.net
www.vierema.fi
www.nba.fi
www.ymparisto.fi

P:\Kuopio\LUONTO\Vieremä_699\Pohjoisosien oyk\C_Suunnitelmat\Pohjoisosien oyk_Luontoselvitys.doc

