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Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava
Luonto- ja maisemaselvitys
1

Johdanto

Työn tavoitteena on laatia Alapitkän rantaosayleiskaava-alueen kaavoitusta ja muuta alueen suunnittelua
palveleva luonto- ja maisemaselvitys. Työ on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) yleiskaavalle
asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella (MRL 39 §). Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden säilyminen sekä
kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaat alueet. Selvityksen teki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta biologi FM Minna Eskelinen.

2

Selvitysalueen sijainti

Selvitysalue sijaitsee Lapinlahden kunnan eteläosassa, Alapitkän kylässä (kuva 1). Ala-Pitkä järveä ympäröivät
laajalti viljellyt peltoalueet, metsämaat sekä harvahko kyläasutus. Selvitysaluetta rajaa lännessä valtatie 5 ja
Alapitkän kyläalue. Selvitysalueen pinta-ala on noin 386 ha.

Kuva 1. Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava-alueen sijainti ja ilmakuva.
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3

Aineisto ja menetelmät

3.1 Lähtöaineisto
Taustatietoina luontoselvityksessä on hyödynnetty seuraavia avoimia paikkatietoaineistoja ja tietolähteitä
maastoselvitysten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi. Käytetty lähdeaineisto ilmenee kokonaisuudessaan lähdeluettelosta.







Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot
Kaavoituksen taustatiedot ja alueelta aiemmin tehdyt selvitykset
Hertta rekisteritiedot
GTK, kallio- ja maaperäkartta (http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/).
Suomen Metsäkeskus, erityisen tärkeät elinympäristökuviot (https://www.metsaan.fi/paikkatietoaineistot 13.5.2020).
Suomen ympäristökeskus, ympäristöhallinnon avoin tieto Latauspalvelu LAPIO (13.5.2020).

Aluetta koskevia tietoja tarkistettiin myös seuraavista tietokannoista:

Uhanalaisten lajien rekisteritiedot, Suomen ympäristökeskus (18.9.2019).

Suomen lajitietokeskuksen tietokannat (Lajitietokeskus, www.laji.fi)

Suurpetohavainnot (Luonnonvarakeskus, www.riistahavainnot.fi)

Suomen lajitietokeskuksen tietokannat (Lajitietokeskus, www.laji.fi 19.3.2020)

Metsäntutkimuslaitoksen metsätiedot (Luonnonvarakeskus)

muu kirjallinen aineisto

3.2 Maastotyöt
3.2.1

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kasvillisuus- ja luontotyyppien kartoituksen tavoitteena on saada tietoa selvitysalueen kaikista osista ja kartoittaa kasvillisuuden yleispiirteet. Inventoinnissa tarkasteltiin erityisesti luonnonsuojelulain suojeltavia luontotyyppejä (LsL 29§), metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10§), vesilain suojeltavia luontotyyppejä (VesiL 2 luku 11 §) sekä luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisia arvokkaita luontotyyppejä. Erityishuomiota kiinnitettiin myös mahdollisen uhanalaisen tai muutoin alueellisesti arvokkaan kasvilajiston esiintymiseen. Tiedossa olevien arvokohteiden nykytila tarkistettiin.
Maastotyöt suunniteltiin lähtötietojen analysoinnin sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella. Inventoimatta jätettiin rakennetut alueet, pellot sekä pihapiirit. Tarkemmin inventoitiin alueet, joilla ennakoitiin
olevan luontoarvoja. Vesistöjen kasvillisuudesta ja luontotyypeistä inventoitiin rannalta kulkien havaittavissa
olevat ominaispiirteet. Maastoinventointeja tehtiin 20.9. ja 23.9.2019 sekä 20.5. ja 25.52020. Arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyyppikohteet arvotettiin kappaleessa 3.3. esitetyn perusteella.
3.2.2

Liito-oravaselvitys

Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat laissa suojattuja
ympäristöjä ja niiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LSL 49§). Laji on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Liito-oravan esiintymistä selvitettiin 20.5. ja 25.5.2020,
jolloin laji oli hyvin havaittavissa.
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Liito-oravien elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita mahdollisten pesä-,
oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Ilmakuvatarkastelun ja aiempien tietojen perusteella alueella arvioitiin olevan lajille soveliaita metsäalueita. Työn suorittamisessa huomioitiin ohjeistukset (mm. Nieminen ja Ahola 2017).
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittelemiseksi maastossa käytetään löytyneitä papanoita, kolopuita tai muita pesä- ja piilopaikkoja (kuten oravan risupesiä) sekä metsän ikää ja puulajisuhteita. Työn
suorittamisessa on huomioitu ohjeistukset (mm. Nieminen ja Ahola 2017, Sierla ym. 2004, Söderman 2003).
Luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut (kolopuut, risupesät tai pönttö) ja niiden lähellä kasvavat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Tässä selvityksessä papanalöytöjen ja metsän rakenteen perusteella on rajattu liito-oravaesiintymän ydinalue, joka on lajin elinpiirin keskeinen osa. Ydinalueelta on löydetty useita liito-oravan ruokailu- ja oleskelupaikkana käyttämiä puita sekä
useimmiten myös pesäpuu. Samalla ydinalueella voi olla useita pesäpuita. Elinpiiri on alue, jota aikuinen liitoorava käyttää elämänsä aikana. Siihen voi kuulua useita liito-oravan suosimia ydinalueita, ruokailupaikkoja ja
liikkumiseen sopivia ympäristöjä. Elinpiiriä ei voida rajata papanapuiden perusteella. Elinalue on metsikkö,
josta jätöksiä on löytynyt vain muutaman puun luota, eikä ydinaluetta voida rajata.
Metsäkuvioilta, joilta löydetään liito-oravan papanoita, kirjataan seuraavat tiedot:

Pesäpuiden (kolopuut, risupesäpuut, pöntöt) sijainnit sekä muiden liito-oravan käyttämien puiden (joiden tyviltä havaittiin ulostepapanoita) sijainnit GPS-laitteella paikannettuna

Papanamäärä, puulaji, puun rinnankorkeusläpimitta

Metsän rakenne ja ominaispiirteet liito-oravan kannalta

Rajataan liito-oravan elinalueet /ydinalueet sekä tarkemmin lisääntymis- ja levähdyspaikka, mikäli sellainen on osoitettavissa. Esiintymän rajaus tehdään varovaisuusperiaatetta noudattaen
(Sierla ym. 2004). Esiintymä rajataan siinä laajuudessa mitä liito-orava vähintään tarvitsee säilyäkseen metsäkuviolla pitkällä aikavälillä.

Puustoiset kulkuyhteydet esiintymältä muihin suuntiin.
Liito-oravan esiintyminen vaihtelee vuosien ja vuodenaikojen välillä. Liito-orava käyttää elinpiirinsä eri osia
eri tavalla eri vuodenaikoina ja sillä on myös käytössään vaihtopesiä, jolloin kevään ja kesän poikueet voivat
olla eri pesissä. Jotkin lajille ihanteelliset metsäkuviot voivat olla autioina joinain vuosina, jos esimerkiksi kuviolla elänyt yksilö on menehtynyt. Sopivalle metsäalueelle voi kuitenkin levitä uusi liito-oravayksilö ja lajille
onkin oltava sekä asuttuja että asumattomia metsäkuvioita tarjolla.
3.2.3

Viitasammakkoselvitys

Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen
ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49§). Viitasammakko on arvioitu Suomessa melko
yleiseksi ja elinvoimaiseksi lajiksi suojelustatuksestaan huolimatta. Uhanlaisarvioinnissa viitasammakko on
luokiteltu elinvoimaiseksi (LC). (Hyvärinen ym. 2019). Lajin esiintymisessä voi kuitenkin olla alueellisesti suurtakin vaihtelua.
Viitasammakon esiintymisselvitys suositellaan tehtäväksi lajin lisääntymisaikaan, jolloin lisääntymispaikat
saadaan rajattua (Nieminen & Ahola 2017). Kutuaika on usein lyhyt ja se ajoittuu huhti-toukokuulle. Maastossa viitasammakon tunnistus tapahtui äänen ja kudun perusteella. Soidinääni on lajityypillistä haukuntaa
tai pulputusta. Kutuaikaan viitasammakot ovat äänessä pitkin päivää, myös illalla ja yöllä. Matala ääni häviää
helposti taustameluun ja kuuluu hyvälläkin säällä vain noin sadan metrin päähän.
Kutupaikat ovat matalassa vedessä (rannan lähellä), joten niitä lähestyttiin rantoja pitkin kävelemällä. Matalia vesialueita tutkittiin myös kutumunien löytämiseksi. Tutkittavilla kohteilla kuunneltiin hiljaa, vähintään
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noin 15–20 minuuttia useassa pisteessä. Lisäksi potentiaalisilla kutupaikoilla soitettiin kartoituksen yhteydessä myös ns. atrappiääntä eli viitasammakon ääntelyä nauhalta. Sammakot yleensä reagoivat ääneen vastaamalla.
Selvitysalueella on laajalti viitasammakon lisääntymisalueiksi soveltuvia matalia ja reheviä luhtarantoja etenkin järven pohjoispäässä. Viitasammakkokartoitus kohdistettiin ensisijaisesti syksyn 2019 maastoinventointien perusteella valituille ruovikkoisille ja luhtaisille rannoille. Maastotyöt tehtiin 20.5. ja 25.5.2020. Kartoitusta tehtiin klo 11-20 välisenä aikana. Selvitysalueelta ei ollut aikaisempia viitasammakkohavaintoja.
Kartoitusajankohta sekä toisen päivän sää olivat hyvät viitasammakon havaitsemisen kannalta. Maastokartoitukset tehtiin kudun kannalta hyvänä ajankohtana, sillä viileä kevät viivästytti Pohjois-Savossa viitasammakon kutua. Kartoituksen perusteella voitiin muodostaa hyvä kuva lajin esiintymisestä selvitysalueella.
Selvitysajankohdan sää:
 20.5. aurinkoinen, tuulinen, voimakkaat tuulenpuuskat, viileä sää
 25.5. puolipilvinen, heikkoa pohjoistuulta, lämmin (noin +20 ⁰C)
3.2.4

Linnusto ja muu eläimistö

Selvitysalueen linnustoa havainnoitiin muun maastokäynnin yhteydessä syyskuussa 2019 sekä toukokuussa
2020. Työ ei sisällä varsinaista linnustoselvitystä. Tavoitteena oli saada yleiskuva selvitysalueen linnustosta ja
tunnistaa linnuston kannalta tärkeät alueet. Erityistä huomiota kiinnitettiin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin, joita ovat mm. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit (79/409/ETY), erityisesti suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä alueellisesti uhanalaiset lajit (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi huomioitiin alueellisesti harvinaiset lajit sekä kaikki petolintulajit. Havaitut reviirit merkittiin kartalle.
Muut eläimistötiedot perustuvat pääosin maastohavaintoihin. Suurpetojen esiintymisestä suunnittelualueella on saatu tietoja mm. Luonnonvarakeskuksen avoimesta tietopalvelusta (www. riistahavainnot.fi).

3.3 Arvokkaat luontokohteet ja niiden arvottaminen
Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet, joiden olemassaolo merkittävästi lisää tarkasteltavan alueen
luontoarvoja. Luontokohteita suojellaan tai huomioidaan maankäytössä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.
3.3.1

Kohteiden luokittelu

Luontokohteiden arvotuskriteereinä käytettiin kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja
uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Luontokohteiden arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (mm. Söderman 2003):
a) Kansainvälisesti arvokkaat kohteet
Natura 2000 -verkoston alueet, Ramsar-alueet sekä kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA-alueet)
b) Kansallisesti arvokkaat kohteet
Kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt,
valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA-alueet)
sekä kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29 §). Äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten lajien
esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat tai kohteella on useita vaarantuneita lajeja. Valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.
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c) Maakunnallisesti ja alueellisesti arvokkaat kohteet
Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavojen
suojelualuevaraukset, useiden silmälläpidettävien lajien esiintymispaikat, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti /seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten edustavat uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi kohde luokitellaan alueellisesti arvokkaaksi, jos sillä on vaarantuneen lajin esiintymispaikka.
d) Paikallisesti arvokkaat kohteet
Kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö (MetsäL 10 §), yleis- ja asemakaavojen suojelualuevaraus,
harvinaisen lajin esiintymispaikka (esim. yksi silmälläpidettävä laji) sekä muu paikallisesti harvinainen ja edustava
luontokohde (esim. pienialainen uhanalainen tai silmälläpidettävä luontotyyppi).
e) Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta
tärkeitä (esim. suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät). Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit sekä lähinnä maisemallista arvoa omaavat perinnebiotooppikohteet, joiden luonnonarvo on heikentynyt laidunkäytön loputtua.

3.3.2

Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusluokitus

Selvityksen lajien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen lajien viidenteen uhanalaisuusarviointiin (Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet
(VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Uhanalaisten lajien esiintymätiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) uhanalaisten lajien rekisteritietoihin (13.5.2019) ja maastohavaintoihin.
Selvitysalue luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen (Raunio ym. 2008). Luontotyyppejä on tarkasteltu niiden uhanalaisluokituksen perusteella, jolloin mm. lehdot on arvotettu tärkeiksi
kivennäismaan kohteiksi. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole turvattu lakisääteisesti, mutta ne ovat yleensä
hyvä indikaattori arvokkaista luontokohteista. Luontotyypit on luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit.
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit.
Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen.
3.3.3

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit ja lintudirektiivi

Luontodirektiivin liitteessä IV(a) on lueteltu eläinlajeja ja liitteessä IV(b) kasvilajeja, jotka ovat tiukasti suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty ilman erillistä suojelupäätöstä (LsL 49 §). Käytännössä EU:n maat ovat velvoitettuja rauhoittamaan omalla alueellaan elävät IV-liitteen lajit kansallisessa luonnonsuojelulainsäädännössään. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista tarkemmin selvitetään liito-oravan ja viitasammakon esiintymistä suunnittelualueella.
Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja. Direktiivin yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat
sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.
3.3.4

Luonnonsuojelulain luontotyypit

Luonnonsuojelulaissa (LsL 29 §, LsA 10 §) määritellään yhdeksän suojeltua luontotyyppiä. Näihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Alueellinen ELY-keskus tekee luontotyyppien rajauspäätökset, minkä
jälkeen edellä mainittu muuttamiskielto tulee voimaan.
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3.3.5

Vesilain luontotyypit

Vesilain suojeltuja luontotyyppejä ovat luonnontilaiset enintään kymmenen hehtaarin suuruiset fladat, kluuvijärvet ja lähteet sekä muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevat norot tai enintään hehtaarin suuruiset
lammet (VesiL 2 luku 11 §). Niiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
3.3.6

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. rehevät lehtolaikut, rehevät korvet, pienvesistöjen (lähteet, purot, norot, pienet lammet) välittömät lähiympäristöt, kivikot ja louhikot. Metsälaki ja siinä
annetut säädökset koskevat ainoastaan metsätalouteen liittyviä toimia. Niillä ei ole sitovia vaikutuksia muuhun maankäyttöön. Ne ovat kuitenkin tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja siksi suositeltavia
huomioida kaavoituksessa (Meriluoto & Soininen 2002). Erityisen tärkeät elinympäristökuviot ja kohdetiedot
on saatu metsäkeskuksen avoimesta paikkatiedosta.
3.3.7

Maisemansuojelun kannalta arvokkaiden alueiden valintaperusteet

Luonnonmaisemaltaan merkittäväksi luokitetaan mm. näkymältään edustavat maisemat, näkymäalueiden
rajapinnat sekä paikat, joilla on maisemallisia erityispiirteitä. Arvokkaiksi alueiksi mielletään myös edustavimmat pienvesien pienmaisemat. Arvoluokitus on luontokohteiden mukainen.
Kulttuurimaisemaltaan arvokkaita kohteita ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi todetut kulttuurimaisema-alueet ja perinnemaisemat sekä selvästi maisemasta erottuvat kulttuurimaisemat.

4

Luonnonolojen sekä luonto- ja maisema-arvojen kuvaus

4.1 Kallio- ja maaperä sekä pinnanmuodot
Lapinlahti kuuluu laajaa Itä-Suomen graniittigneissi-alueeseen, jolla on ikää noin 2 700 miljoonaa vuotta. Kallioperän rakenne on ruhjoutunut ja poimuttunut. Selvitysalueen kallioperässä vallitsee tonaliittinen gneissi
(pohjagneissi).
Selvitysalueen maaperässä vallitsevat järven molemmin puolin hienoaineksiset maalajit. Järven länsipuolella
esiintyy laajalti karkeaa hietaa ja hienoa hietaa. Järven pohjois- ja itäpuolella vallitsevat hienoainesmoreeni
sekä hieno hieta ja hiesumaat. Kalliomaata (maanpeitteen paksuus on enintään metri) esiintyy hienoainesmoreenin ympäröiminä kumpareina selvitysalueen kaakkoisosissa. Viljellyt pellot sijoittuvat hienojen maaainesten alueille, kallio- ja moreenimaat ovat pääosin metsämaita. Alapitkänjoen molemmin puolin esiintyy
saraturvetta, liejua sekä hiesua. Ala-Pitkän kyläkeskus sijaitsee harjujen hiekka- ja soramailla.
Pinnanmuodoiltaan selvitysalue vaihtelee Ala-Pitkäjärveä ympäröivistä tasaisista pelto- ja asutusmaastoista
kaakkoisosan mäkisiin metsämaihin. Ala-Pitkä järvi, Alapitkänjoki ja Yläpitkänjoki sijaitsevat painanteessa,
jota reunustavat paikoin jyrkät rinteet, paikoin loivasti järveen viettävät peltomaat. Jokien rannat ovat alavat
ja tasaiset. Pinnanmuotojen juovikkuus kertoo mannerjään kuluttavasta ja kasaavasta toiminnasta. Se ilmenee Ala-Pitkä järven suuntautumisessa, harjujaksojen luode-kaakko suuntaisuutena sekä mäkikumpujen sijoittumisessa.

4.2 Pohjavedet ja pintavedet
Vesistöjä, vesistöalueita ja pohjavesialueita koskevia tietoja on saatu mm. ympäristöhallinnon lähteistä
(www.ymparisto.fi; Vallinkoski ym. 2016; www.iisalmenreitti.fi; www.jarviwiki.fi). Selvitysalueelle ei sijoitu
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luokiteltuja pohjavesialueita. Alueelta ei todettu luonnontilaisia lähteitä. Lähteet on otettu vedenottoon tai
ne ovat ojitusten muuttamia.
Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Vuoksen vesistöalueeseen (vesistöaluetunnus 04), Iisalmen reitin (04.5),
Naarvanjoen valuma-alueen (04.59), Ala-Pitkän alueeseen (04.592). Ala-pitkä järvi (78,8 ha; keskisyvyys 3,1
m; suurin syvyys 9,9 m) on pieni humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä (kuva 2). Pitkänomainen järvi
on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen. Arviolta reilu puolet Ala-Pitkään tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja 10% metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen merkitys
järven tilaan.
Merkittävimmät jokiuomat ovat järveen laskeva Yläpitkänjoki ja järvestä lähtevä Ala-Pitkänjoki. Lasku-uomat
sijaitsevat järven pohjoispäässä. Yläpitkänjoki (2271 m) on verraten kookas ja hyvin tummavetinen. Alapitkänjoen (3373,3 m) vesi on voimakkaasti humuskuormitteinen. Jokiketju laskee Naarvanjoen kautta Onkiveteen.
Kuva 2. Pintavesien ekologinen tila selvitysalueella ja lähialueella (Vesikartta 2020, SYKE). AlaPitkän ja laskujokien tila on tyydyttävä (keltainen rasteri).

4.3 Suojelualueet
Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 –ohjelman kohteita, luonnonsuojelualueita eikä valtakunnallisiin luon-nonsuojeluohjelmiin (soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien
suojeluohjelmat) kuuluvia kohteita.

4.4 Maisema
Selvitysalue kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi-Suomen Pohjois-Savon järviseutuun. Alapitkän kylä on osa vanhaa kulttuurimaisemaa, jolle leimaa-antavaa ovat suuret, viljavat peltoaukeat ja peltojen keskellä sijaitsevat maatilat. Peltoaukeat sijaitsevat suurimmaksi osaksi Alapitkäjärven ympärillä.
Pohjois-Savon maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (FCG 2019) Ala-Pitkä järveä ympäröivät edustavat
viljelymaisemat on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Ala-Pitkän maisema-alue). Nykyisin järven länsipuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Ala-Pitkän Hovi.
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Kuva 3. Ala-Pitkän Hovi näkyy valtatien maisemaan (vas) ja Ala-Pitkä järven vesimaisemaan edustavana maisemakohteena.
Selvitysalue koostuu valtaosin järven molemmin puolin sijoittuvasta avoimesta viljelymaisemasta (kuva 1).
Ala-Pitkän kulttuurimaisema on arvokas maisema-alue, jolla on sekä maisemallisia että asutushistoriaan liittyviä arvoja (Pohjois-Savon liitto 2011, FCG 2019). Alueen pinnanmuodoista ja rantavyöhykkeen puustosta
johtuen edustavia järvinäkymiä avautuu selvitysalueen pohjoisosasta, itäosan pelloilta sekä Laatasmäentien
sillalta. Tilakeskukset puukujanteineen ovat kauas näkyviä maiseman kiintopisteitä.
Luonnonmaiseman merkittävin osa-alue on Ala-Pitkänjärven vesimaisema (kuva 4). Pitkän ja kapean järven
rannat ovat järven pohjoisosassa alavat ja eteläosassa jyrkkäpiirteiset. Luonnonmaisemaan kuuluu lisäksi peltoalueisiin rajoittuvia metsiä ja rantasoita sekä Alapitkänjoen ja Yläpitkänjoen jokimaisemaa. Metsämaisemassa vuorottelevat varttuneet kuusimetsät, koivikot ja lehtipuuvaltaiset rantametsät.

Kuva 4. Ala-Pitkä järvi on pitkä ja kapea. Näkymä Laatasmäentien sillalta etelään (vas) ja pohjoiseen (oik).

5

Luonto- ja maisemaselvitys

5.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Lapinlahti sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella
(2b). Selvitysalue on laajalti viljeltyä peltomaata. Sen luonnonympäristöä luonnehtivat tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsäkuvioiden, rehevien lehtipuuvaltaisten lehtojen, luhtarantojen, kulttuurivaikutteisten koivikoiden sekä peltojen mosaiikki. Ala-Pitkän pitkä viljelyhistoria näkyy metsien lehtipuuvaltaisuutena ja kasvillisuuden kulttuurivaikutteisuutena.
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Metsät
Selvitysalueella vaihtelevat mustikkatyypin (MT) tuoreet ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaiset kuusikankaat ja nuoret havu-lehtipuusekametsät sekä kulttuurivaikutteiset koivikot. Puustoltaan varttuneita ja
uudistuskypsiä kuusikankaita on lähinnä selvitysalueen itäosissa etenkin Laatasmäentien ympäristössä.
Rehevyyttä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, esiintyy lehtipuuvaltaisina rantalehtoina, purojen ja norojen varsilla sekä selvitysalueen itäosien metsissä (Rantapellon ja Paloniemen metsät). Rantalehdot ovat tyypillisesti
kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisia. Selvitysalueen itäosassa esiintyy pienellä alalla käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreita kuusilehtoja, joissa kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat mm. käenkaali, oravanmarja, metsämansikka, ojakellukka, metsäkorte, metsäimarre ja metsäalvejuuri.
Käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteiden suurruoholehtojen tyypillisiä lajeja ovat nimilajien lisäksi ojakellukka, nokkonen, vadelma, rönsyleinikki, huopaohdake, karhunputki, metsäkorte ja metsäalvejuuri, metsäimarre, korpi-imarre ja soreahiirenporras. Vaateliaampaa lajistoa edustavat sudenmarja, suokeltto ja lehtotesma. Tihkupinnoilla lähdevaikutteisuutta ilmentää leskenlehti. Kangasmetsien lehtolaikut ovat suurruoholehtojen lisäksi saniaistyypin (FT) kosteita lehtoja.

Kuva 5. Kuusimetsät ovat tasaikäistä ja -rakenteista talousmetsää.
Suot
Selvitysalueen suot ovat pääosin matalien ja alavien rantojen rantaluhtia, joita on etenkin Ala-Pitkäjärven
pohjoisosissa sekä laskuojien suulla. Vuoden 1973 peruskartassa suurin osa näistä rantaluhdista on ollut vesialuetta. Ruoho-saraluhdat vaihettuvat pajuluhdiksi ja luhtaisiksi koivikoiksi. Alapitkänjoen rannalla on edustavaa koivuluhtaa. Avoluhtien kasvillisuuteen kuuluvat mm. viitakastikka, viiltosara, luhtasara, mesiangervo,
kurjenjalka, ranta-alpi ja rönsyleinikki. Pajuluhtien tyypillistä lajistoa ovat viitakastikka, mesiangervo ja kurjenjalka. Koivuluhtien valtalajeja ovat kastikat ja mesiangervo, muuta lajistoa mm. rentukka, metsäkorte ja
metsäalvejuuri.
Pienialaisia korpipainanteita esiintyy kangasmetsien soistumina selvitysalueen pohjoisosan metsissä ja idässä
Laatasmäentiehen rajoittuvissa kuusimetsissä. Korpisoistumat ovat muusta metsäympäristöstä selvästi erottuvia metsäkortekorpi- ja saniaiskorpikuvioita.
Vesi- ja rantakasvillisuus
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Rantavyöhyke on monin paikoin leveä, alava ja tiheäpuustoinen, ryteikköinen. Rannat ovat järven pohjoisosassa hiekkapohjaiset tai luhtaiset, etelässä on myös kivikkorantoja. Lehtipuuvaltaisen rantapuuston ja pensaston muodostavat tyypillisimmin tiheässä kasvavat koivu, harmaaleppä, pihlaja, raita, tuomi, korpipaatsama ja pajut. Yksittäiset suuremmat kuuset, männyt ja koivut erottuvat rantamaisemassa.
Rantoja reunustavat järvikortevyöhykkeet ja viiltosaravaltaiset saravyöhykkeet. Muuta tyypillistä rantakasvillisuutta ovat terttualpi, ranta-alpi, kurjenjalka, rentukka, vehka, ratamosarpio, rönsyleinikki, rantaminttu,
rantakukka, tummarusokki, myrkkykeiso, metsäkorte ja luhtasara. Järven pohjoisosissa on yksittäisiä järviruoko-, järvikaisla- ja leveäosmankäämikasvustoja.
Kelluslehtisistä tyypillisiä ovat ulpukka, rantapalpakko, uistinvita ja vesitatar. Niitä esiintyy runsaimmin matalien luhtarantojen edustoilla. Näillä kohdin rannatkin ovat usein alavat ja niille tyypillisiä ovat järvikorte- ja
sarakasvustot. Luhtaisia saraikkoja on etenkin Laatasmäentien pohjoispuolella ja järven pohjoisosissa. Niissä
tiheitä kasvustoja muodostavat viiltosara, järvikorte, kurjenjalka, rönsyleinikki ja luhtamatara.

Kuva 6. Rantoja reunustavat sara-järvikortevyöhykkeet ja lehtipuuvaltaiset rantapensastot (vas). Järven pohjoisosassa tyypillisiä ovat luhtarannat ja niitä edustavat leveät saravyöhykkeet (oik). Kuvassa taustalla Hovin
tilan pihapiiri.
Kulttuuriympäristöt
Peltoalueisiin rajoittuen sekä rantametsissä alueelle luonteenomaisia ovat entiset laidunmetsät sekä metsitettyjen peltojen/niittyjen koivikot. Heinäisen kenttäkerroksen valtalajina on yleensä metsäkastikka, muuta
lajistoa mm. metsäkurjenpolvi, nurmilauha, metsäalvejuuri, metsäkorte, metsämansikka, puna-ailakki, siankärsämö ja nurmitädyke.
Peltojen ja pihapiirien läheisyydessä sijaitseville lehdoilla on yleensä metsälaidunhistoriaa, mikä näkyy harmaalepän sekä kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden runsautena (mm. puna-ailakki, nurmitädyke ja vadelma).
Lehdot ovat lehtipuuvaltaisia sekametsiä.
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Kuva 7. Kulttuurivaikutteista pellonreunus- ja rantakoivikkoa Ala-Pitkän rannalla.

5.2 Linnusto
Selvitysalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti (MAALI) tärkeitä
lintualueita (www.birdlife.fi). Linnustolliset arvot keskittyvät Ala-Pitkä järven pohjoisosien luhtarannoille,
jossa on uhanalaisten ja harvinaisten lajien pesimäreviirejä.
Pesimälinnusto
Pääosa pesimälinnustosta on erilaisten biotooppien varpuslinnustoa, johon kuuluu lehti- ja havumetsien lajistoa sekä joitakin avomaalajeja. Tyypillisiä metsälintuja ovat pajulintu, peippo, sirittäjä, hippiäinen, talitiainen, sinitiainen, punatulkku, punarinta, kirjosieppo, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, laulurastas,
tiltaltti, sepelkyyhky, lehtokurppa, käki ja käpytikka. Hömötiainen on alueella voimakkaasti harvinaistunut
pesimälajeja, jonka elinympäristöä ovat Leppäharju-Kulmala alueen kuusimetsät selvitysalueen pohjoisosassa. Palokärki kuuluu selvitysalueen eteläosan metsien linnustoon.
Rantapensastoja ja pensasluhtia pesimäympäristöinä suosivat huomionarvoiset pajusirkku ja ruokokerttunen. Avomaalintuja ovat keltasirkku sekä huomionarvoinen kiuru, joiden pesimäympäristöä ovat pellot
reuna-alueineen. Pihapiirien lähistöllä ja maatalousympäristöissä havaittiin pikkuvarpunen sekä huomionarvoiset haarapääsky ja västäräkki, jonka elinympäristöjä ovat myös rannat. Varislinnustoon kuuluvat varis,
harakka ja närhi.
Vesi- ja lokkilintuja havaittiin vain vähän. Järven pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, sinisorsa, tavi
ja telkkä. Yläpitkänjoen luhtaisilla rannoilla havaittiin lapasorsa. Selvitysalueen pesivään lokkilinnustoon kuuluvat kalatiira, kalalokki ja järven pohjoisosassa tavattava pikkulokki.
Kahlaajista selvitysalueen tyypillisiä pesimälintuja ovat peltojen töyhtöhyyppä ja kuovi sekä metsien soistumia ja ojanreunuksia suosiva metsäviklo. Kurjesta on havaintoja yksittäisinä ruokailevina yksilöinä. Muutonaikaan Ala-Pitkäjärven pohjoisosissa ja jokien rantasoilla ruokailevana ja lepäilevänä tavataan mm. suokukko.
Alueelta ei havaittu petolintuja tai niiden pesintöjä. Viirupöllö pesii järven ja Laatasmäentien välisessä rantametsässä selvitysalueen itäosassa (Lajitietokeskus 2020).
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Kuva 8. Rantapensastot ja pajuluhdat ovat uhanalaisen pajusirkun suosimaa pesimäympäristöä (5. Leppäharjun rantaluhta).
Muutonaikaiset lepäily- ja ruokailualueet
Selvitysalueella ei ole merkittäviä lintujen muutonaikaisia kerääntymisalueita. Muutonaikainen merkitys keskittyy peltoalueille, joita suosivat ruokailu- ja levähdysalueina varhaisista muuttajista töyhtöhyyppä ja kuovi
sekä lokkilinnut (mm. naurulokki ja kalalokki).

5.3 Muu eläimistö
Selvitysalueella esiintyy Pohjois-Savon alueelle tyypillistä havu- ja sekametisen sekä viljelyseutujen eläinlajistoa. Eläimistöön kuuluvat mm. hirvi, metsäjänis, rusakko, orava sekä pienpedoista kettu, kärppä ja lumikko.
Huomionarvoisista lajeista eläimistöön kuuluvat liito-orava ja saukko. Selvitysalueelta ei ole tiedossa suurpetohavaintoja (www.riistahavainnot.fi).
Sammakkoeläimistä selvitysalueen eläimistöön kuuluu ruskosammakko. Koko järven alueella tavataan järvisimpukkaa, joka elää pehmeäpohjaisissa, runsasravinteisissa, hitaasti virtaavissa järvissä ja jokien suvannoissa.
Koskikorentoihin kuuluva jokapaikankorri kuuluu Alapitkänjoen hyönteislajistoon (Lajitietokeskus 2020). Selvitysalueen itäosassa, Laatasmäentien ympäristössä, on monimuotoinen perhoslajisto, mm. siniritariyökkönen, keisarinviitta, herukkaperhonen, kalvasyökkönen, niitty-yökkönen, petomittari ja isomittari).

5.4 Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit
Selvitysalueella esiintyvä uhanalainen ja muutoin huomionarvoinen lajisto on esitetty liitekartassa. Alueelta
ei ollut aiempia havaintotietoja uhanalaisista lajeista (Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmä
18.9.2019). Arvolajien esiintymisalueet on huomioitu luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden rajauksissa.
5.4.1

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LsL 49 §). Seuraavassa on tarkasteltu lajeja, joista on esiintymistietoja selvitysalueella sekä lajeja, joiden esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi tai todennäköiseksi.
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Liito-orava (Pteromys volans)
Selvitysalueelta ei ollut aikaisempia havaintoja liito-oravasta. Selvitysalueen läheisyydestä liito-oravahavaintoja on Alapitkän kylältä omakotitalon pihapiiristä sekä ja Paloniemen alueen metsistä (Ympäristöhallinnon
Eliölajit-tietojärjestelmä 18.9.2019). Lisäksi lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka on 1,1 km selvitysalueesta
lounaaseen rautatiehen rajoittuen (Narvanlahti) sekä 2,5 km selvitysalueesta pohjoiseen (Koukosuo). Selvitysalueella on useita liito-oravalle soveliaita ympäristöjä, jotka ovat pääosin lehtomaisen kankaan varttuneita
kuusimetsiä. Vuoden 2020 inventoinneissa lajia todettiin yhdeltä alueelta selvitysalueen itäosassa. Rantapellon esiintymä on liito-oravan ydinaluetta, josta todettiin myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Lisäksi siihen rajoittuu ruokailualueeksi soveltuvia lehtipuuvaltaisia pihanreunusmetsiä.
Viitasammakko (Rana arvalis)
Viitasammakon elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen rannat, erilaiset pienvedet (lammikot ja ojat) sekä näiden läheiset maa-alueet kuten kosteikot, rantaluhdat, kosteat niityt ja metsät (Nieminen & Ahola 2017). Laji
liikkuu vedessä ja maalla olevien elinympäristöjen välillä. Lisääntymispaikkoja ovat vesistöjen rannat sekä
pysyvävetiset ojat ja lammikot. Suomessa viitasammakon levinneisyys painottuu maan etelä- ja keskiosiin.
Selvitysalueelta ei löydetty viitasammakon lisääntymispaikkoja. Lähin tiedossa oleva viitasammakkohavainto
on noin 3 km selvitysalueesta koilliseen (Juurikanjärvi).
Työ ei sisältänyt muita luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymisselvityksiä. Alueelta todettiin saukon
elinpiiri. Saukko (Lutra lutra) on täysin riippuvainen vesistöistä. Koiraat elävät pääosan vuotta yksikseen,
mutta naaras liikkuu poikastensa kanssa kunnes nämä itsenäistyvät yli vuoden ikäisinä. Koiraan elinalueet
käsittävät 10–30 km vesireittejä. Naaras ja perheryhmä liikkuvat enintään halkaisijaltaan 10 km laajalla alueella. Pesä on yleensä rantapalteen tai juurakon alla törmässä, toisinaan itse kaivettu. Vesistöstä toiseen siirtyessään saukot saattavat ylittää pitkiäkin metsätaipaleita. Saukko liikkuu laajasti elinpiirinsä alueella muulloin kuin pesimäkaudella. Elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20-40 kilometriä vesistöreittejä.
Lisäksi selvitysalueen läheisyydestä Alapitkän kylältä, seurojentalon pihapiiristä on havaittu kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna). Selvitysalueella saattaa esiintyä Suomessa yleisesti tavattavia lepakkolajeja.
Alueet, joilla esiintyy vanhoja rakennuksia, kolopuita ja louhikoita, toimivat lepakoiden potentiaalisina
elinympäristöinä. Alueet, joissa on kolopuita runsaammin, ovat usein myös luontokohteita (lehtoa, liito-oravan elinympäristöä) ja siten säästyvät myös lepakon elinpiirin osana.
5.4.2

Lintudirektiivilajit

Selvitysalueella on tavattu seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit, jotka kuuluvat alueen pesimälinnustoon
tai ovat tyypillisiä muutonaikaisia levähtäjiä tai kiertelijöitä (taulukko 1).
Taulukko 1. Kaava-alueelta havaitut ja tiedossa olevat lintudirektiivin liitteen I lajit. Levähtävät lajit ovat alueella muutonaikaisia levähtäjiä tai kiertelijöitä.
Laji

Pesivä
/talvehtiva

Laulujoutsen (Gygnus cygnus)
Kurki (Grus grus)

x
-

Suokukko (Philomachus pugnax)
Kalatiira (Sterna hirundo)
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Palokärki (Dryocopus martius)

x

Pikkulokki (Larus minutus)

x

Viirupöllö (Strix uralensis)

x

Selvitysalueen eteläosan metsät, mm. Paloniemen alue

5.4.3

Yläpitkänjoki
Pesintä selvitysalueen itäosassa, Laatasmäen ja järven väliset
metsät

Uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit

Selvitysalueelta havaittiin kuusi valtakunnallisesti uhanalaista lajia ja kuusi valtakunnallisesti silmälläpidettävää (NT) lajia. Tässä kappaleessa esitellään ne selvitysalueelle sijoittuvat uhanalaislajit, joista on uhanalaisrekisterin havaintotieto tai muu havainto. Uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintymisalueet ja -paikat
on huomioitu luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden rajauksissa.
Taulukko 2. Selvitysalueella havaitut ja tiedossa olevat uhanalaiset ja harvinaiset lajit (CR = äärimmäisen
uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen).
Laji

Uhex

Havaintopaikka

Suokukko (Calidris pugnax)

CR

Yläpitkänjoki, muutonaikainen levähtäjä

Hömötiainen (Poecile montanus)

EN

Leppäharju-Kulmala kuusimetsät selvitysalueen pohjoisosassa

Liito-orava (Pteromys volans)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Naurulokki (Chroicocephalus ridibundus
Pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus)

VU

Rantapellon metsät
Pihapiirit
Muutonaikainen ruokailija peltoalueilla
Ala-Pitkä järven pohjoisosan pensasluhdat

Harakka (Pica pica)
Kiuru (Alauda arvensis)
Kuovi (Numenius arquata)
Närhi (Garrulus glandarius)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Västäräkki (Motacilla alba)

NT

Pesimälinnustoa
Peltojen pesimälinnustoa
Peltojen ja luhtaisten rantojen pesimälinnustoa
Pesimälinnustoa
Ala-Pitkä järven luhtarannat
Pihapiirit, rannat

5.5 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä luontotyypeistä (Raunio ym. 2008) alueella ovat edustettuina ainakin
seuraavat luontotyypit (EN= erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut uhanalainen, NT=silmälläpidettävä). Mikäli luontotyyppiä esiintyy arvokkaalla luontokohteella, on se kirjattu kohdetietoihin kappaleessa 5.6.2.
 Saniaiskorvet (VU)
 Metsäkortekorvet (EN)
 Metsäluhdat (VU)
 Tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
 Kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
 Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
 Havumetsälaitumet (CR)
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5.6 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet
Lähtöaineiston ja maastoinventoinnin perusteella rajatut luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet
on esitetty seuraavassa ja niiden sijainnit ja rajaukset ilmenevät liitekartalla 1 sekä karttaotteina kohdekuvausten yhteydessä.
5.6.1

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinalueet

1. Rantapellon liito-oravametsä
Pinta-ala: 0,89 ha
Lakiperusteet: LsL 49 §
Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit: liito-orava (VU, DIR)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas
Laatasmäentien, Puronportintien, Rantapellon talon pihapiirin ja kuusitaimikoiden rajaama kuusivaltainen
sekametsä on liito-oravan ydinaluetta. Kohteen puuston on pääosin eri-ikäistä ja -rakenteista, uudistuskypsää kuusikangasta. Valtapuuna on kuusi, alikasvoksena kasvaa koivua, kuusta ja harmaaleppää. Lehtipuiden,
etenkin haavan, osuus puustossa lisääntyy pohjoiseen päin, joka on entistä metsälaidunta. Kohteella tyypillisiä ovat harmaaleppää ja tuomea kasvavat lehtipuulaikut. Pihapiiriä ympäröivät puustoltaan nuoret, haapaa,
harmaaleppää ja koivua kasvavat lehtipuusekametsät, joilla on merkitystä liito-oravan ruokailualueena.
Papanoita löydettiin kaikkiaan neljän kuusen alta. Alueelta todettiin yksi kolohaapaa, joka on todennäköisesti
liito-oravan pesäpuu. Pesäpuut ja ympäröivä puusto muodostaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan,
jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Lisäksi pihapiirien ulkorakennukset
ovat mahdollisia liito-oravan levähdyspaikkoja. Ydinalue on rajattu papanapuulöytöjen ja metsän rakenteen
perusteella. Siihen sisältyy myös liito-oravan ruokailualueina tärkeitä lehtipuuvaltaisia pihanreunusmetsiä.
Selvitystä ei ulotettu pihapiiriin. Lisäksi ruokailualueina tärkeitä ydinalueen ulkopuolisia metsiköitä ovat esimerkiksi Puronportintien ja rannan väliset koivu-kuusi-haapasekametsät sekä teiden rajaama harmaaleppää
ja koivua kasvava metsäkuvio.

Kuva 9. Rantapellon ydinalue sijaitsee pihapiirin ja kuusitaimikon välisessä metsässä.
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Taulukko 3. Rantapellon ydinalueelta havaittujen papana- ja pesäpuiden tiedot.
Puulaji
kuusi

Läpimitta
(cm)
50

Papanamäärä
(kpl)
alle 10

Lisätieto

kuusi

40

alle 10

taimikon reunassa

kuusi

50

alle 10

taimikon reunassa

haapa

50

0

kolopuu, pesäpuu

kuusi

60

alle 10

kiinteistön rajalla

Kuva 10. Liito-oravan elinalueeseen kuuluu pihaan rajautuvia kuusimetsiä ja sekametsiä. Puronportintien molemmin puolin on ruokailuun soveltuvia alueita (oik).
2. Saukon elinalue
Lakiperusteet: LsL 49 §
Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit: saukko (NT, luontodirektiivi liite IV(a))
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas alue
Ala-Pitkä järven pohjoisosa on saukon elinaluetta. Syksyn 2019 inventoinneissa matalan veden aikaan todettiin
rantatörmän juurakon alta todennäköinen pesä, joka sijaitsee Yläpitkänjoen ja järven välisen niemen länsirannalla. Selvitysalueeseen kuuluu virtavesiä, joilla saukko todennäköistesti viihtyy. Lajista on tehty talvisia jälkihavaintoja
Yläpitkänjoen ja Alapitkänjoen jokivarsilta, jotka ovat saukon elinpiirin osia. Saukko liikkuu laajasti elinpiirinsä
alueella muulloin kuin pesimäkaudella. Elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20-40 kilometriä vesistöreittejä.
5.6.2

Kasvillisuuskohteet, vesilakikohteet ja muut luonnon arvokohteet

Kasvillisuuskohteet ovat luonnontilaisia rantaluhtia, pienialaisia reheviä korpisoistumia sekä lehtoja, joita on
rantalehtoina sekä purojen ja norojen lähiympäristöissä. Kohteet ovat valtaosin mahdollisia metsälain 10 §:n
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lähteet sekä luonnontilaiset purot ja norot ovat vesilailla suojeltuja kohteita (Vesilaki 2 luku 11 §). Purojen luonnontila on osin heikentynyt perkausten tai hakkuiden seurauksena. Pensastoisilla rantaluhdilla on linnustoarvoa uhanalaisten lajien pesimäympäristöinä.
3. Alapitkänjoen rantaluhta
Pinta-ala: 2,29 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: metsäluhdat (VU)
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: pajusirkku (VU), ruokokerttunen (NT)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas
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Laaja luhtainen ranta-alue on eteläosastaan pensasluhtaa, pajuluhtaa, jonka pesimälinnustoon kuuluvat pajusirkku ja ruokokerttunen. Pohjoisosassa kohde on puustoltaan varttunutta koivuluhtaa, jossa kasvaa koivua, pajua ja raitaa. Lahopuuta on runsaasti. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat kastikat ja mesiangervo, muuta
lajistoa mm. järvikorte, kurjenjalka, raate, vehka, rönsyleinikki, suo-orvokki ja soreahiirenporras. Paikoin
esiintyy mätäs- ja välipintojen vuorottelua. Välipinnoilla vallitsevat rentukka, vehka ja järvikorte. Kohde on
mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Kuva 11. Alapitkänjoen alavilla rannoilla on luhtaisia koivikoita.
4. Alapitkänjoen rantasuo
Pinta-ala: 2,15 ha
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: laulujoutsen (DIR)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
Alapitkänjoen etelärannalla, lasku-uoman suulla on laaja luhtainen suoalue, jolla todennäköinen laulujoutsenen pesintä. Ruoho-saraluhtareunus vaihettuu tiheäpensastoiseksi pajuluhdaksi.
5. Leppäharjun rantaluhta
Pinta-ala: 0,86 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit:
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: pajusirkku (VU), kuovi (NT)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Viljeltyjen peltojen ja järven välinen alavan maan luhtakaistale on puoliavointa pajuluhtaa sekä ruoho-saraluhtaa. Kohde on vuoden 1973 peruskartassa vesialuetta. Pensasluhdat ovat pajusirkun pesimäreviiriä.
Ruoho-saraluhdat ovat kahlaajien suosimia elinympäristöjä. Kohteen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kuovi
ja metsäviklo.
6. Yläpitkänjoen luhtarannat
Pinta-ala: 2,62 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: suokukko (EN), pajusirkku (VU), pikkulokki (DIR)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas
Yläpitkänjoen molemmin puolin sijaitsevat luhtarannat ovat pääosin pajuluhtaa ja saraikkoa. Luhtaiset alueet
ovat vuoden 1973 peruskartassa vesialuetta.
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Joen länsirannan niemi on pajuluhtaa sekä ruoho-saraluhtaa ja luonteeltaan entistä rantalaidunta. Pensaston
muodostavat raita, pajut ja korpipaatsama. Kenttäkerroksen valtalaji on viitakastikka. Muuta lajistoa mm.
mesiangervo, kurjenjalka, ranta-alpi, nokkonen, metsäkorte, rönsyleinikki, mesimarja ja ruokohelpi. Rannan
saravyöhykkeessä kasvavat viiltosara, luhtasara, järvikorte, rantakukka, myrkkykeiso, vesitatar ja ratamosarpio. Rantaviivassa kasvaa pienialaisina kasvustoina järvikaislaa ja leveäosmankäämiä. Itärannan pajuluhdissa
raita, pajut ja kuolleet pajut muodostavat tiheitä pensastoja. Tyypillistä lajistoa ovat mm. mesiangervo, viiltosara, luhtasara, ruokohelpi, ranta-alpi, kurjenjalka ja rönsyleinikki.
Pensastojen pesimälinnustoon kuuluu pajusirkku (2 p). Rantojen alavat saraluhdat ovat kahlaajien suosimia
elinympäristöjä. Suokukko tavataan kohteella muutonaikaisena levähtäjänä (5 y, 2020). Vesilinnustoon kuuluvat mm. telkkä, sinisorsa ja lapasorsa.

Kuva 12. Yläpitkänjoen rannat ovat alavia luhtarantoja (vas. itärantaa, oik. länsirannan niemi).
7. Rokuan rantaluhta
Pinta-ala: 1,05 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: saukko (DIR)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Länsirannan lahdenpohjukka on ruoho-saraluhtaa ja pajuluhtaa. Kohde on vuoden 1973 peruskartassa pääosin vesialuetta. Pajuluhtien kasvillisuuden valtalajina on viitakastikka ja niille tyypillisiä ovat laajat kurjenjalkakasvustot. Ruoho-saraluhdan ja rannan saravyöhykkeen lajistoon kuuluvat mm. viiltosara, luhtasara, rantaalpi, terttualpi, vesitatar, järvikorte, ratamosarpio ja rantapalpakko. Lahti on hauen kutulahti. Kohde on osin
mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö.

Kuva 13. Luhtarantainen lahti.
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8. Uimarannan lehto
Pinta-ala: 0,12 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§, VL 2 luku 11§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Venevalkaman, uimarannan ja rantalaidunten välissä sijaitseva puronvarsilehto on pääosin saniaistyypin (FT)
kosteaa kuusilehtoa. Kohteen reunoilla on myös tuoreen lehdon kasvillisuutta. Luonnontilainen purouoma
on kivikkoinen ja kausikostea. Uudistuskypsän puuston pääpuulaji on kuusi, alikasvoksen muodostavat tuomi,
harmaaleppä, pihlaja ja kuusi. Pensaskerroksessa kasvavat puneherukka, terttuselja, tuomi ja pihlaja. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat soreahiirenporras, metsäalvejuuri, metsäimarre, korpi-imarre, käenkaali,
ojakellukka, metsämansikka, rönsyleinikki, vadelma ja kulttuurivaikutusta ilmentävä puna-ailakki.

Kuva 14. Puronvarsilehtoa venerannan läheisyydessä.
Kohde on mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, ja se rajoittuu paikallisesti
arvokkaaseen perinnemaisemakohteeseen (14. Räsälän rantalaidun). Luonnontilaiset purot ja norot ovat vesilain suojeltuja luontotyyppejä (VL 2 luku 11§).
9. Rantapellon metsät
Pinta-ala: 0,69 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
Monimuotoinen metsäluontokohde on pääosin puustoltaan varttunutta tuoretta kuusikangasta, talousmetsää, jossa on muusta metsäympäristöstä selvästi erottuvia korpisoistumia ja lehtolaikkuja. Korpisoistumien
kasvillisuus on vaihtelevasti metsäkortekorpea ja saniaiskorpea. Lehtolaikut ovat saniaistyypin (FT) kosteaa
lehtoa sekä käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteaa suurruoholehtoa. Saniaislehtokuvioiden valtalajeja
ovat metsäalvejuuri, soreahiirenporras ja metsäimarre. Kohde rajoittuu pohjoisessa kuusitaimikkoon ja hakattuihin aloihin.
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Kuva 15. Rantapellon kuusimetsissä vaihtelevat rehevät korpipainanteet ja lehtolaikut.
10. Pajupuron rantaluhta
Pinta-ala: 0,31 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: västäräkki (NT)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde
Pajupuron suulla on kapeahko, pajuluhtakaistale, jota reunustaa sara- ja järvikortevyöhyke. Luhdan tyypillistä
lajistoa mm. kastikat, mesiangervo, viiltosara, kurjenjalka, ranta-alpi, rönsyleinikki ja keltakurjenmiekka. Tiehen rajoittuva osa on luhtaista, kulttuurivaikutteista koivikkoa. Kohde on ollut aikoinaan rantalaitumena.
11. Kekkolan rantalehdot
Pinta-ala: 0,92 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Peltojen ja rannan välissä on jyrkkärinteisiä, ryteikköisiä, kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisia lehtipuulehtoja. Kohteen edustavin osa on harmaaleppävaltaista rantalehtoa. Puuston muodostavat harmaaleppä, koivu
ja kuusi Harmaaleppää on runsaasti lahopuuna. Kasvillisuus on käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteaa
suurruoholehtoa, jossa nimilajien lisäksi kasvaa mm. ojakellukka, metsäkorte ja soreahiirenporras. Vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluu sudenmarja.

Kuva 16. Harmaaleppävaltainen rantalehto on kosteaa suurruoholehtoa.
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12. Paloniemen lehto
Pinta-ala: 0,21 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§, VL 2 luku 11§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Pienialainen lehtokohde rannan tuntumassa. Uudistuskypsän puuston pääpuulaji on kuusi, seassa kasvaa koivua, haapaa ja mäntyä. Alikasvoksen muodostavat harmaaleppä, pihlaja ja kuusi, pensaskerroksessa kasvaa
punaherukkaa ja harmaaleppää. Lahopuuta on runsaasti. Pysty- ja maapuuna on harmaaleppää ja järeitä koivuja, maapuuna kuusta. Kohteella on kivien välissä luontaisesti mutkitteleva noro, jota reunustaa kapealti
käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kostean suurruoholehdon kasvillisuus. Nimilajien lisäksi kasvillisuuteen
kuuluvat mm. soreahiirenporras, metsäalvejuuri, metsäimarre, korpi-imarre, metsäkorte sekä vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluva lehtotesma.
Kohde on mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Luonnontilaiset norot ovat
vesilain suojeltuja luontotyyppejä (VL 2 luku 11§).
13. Järvenpään lehdot
Pinta-ala: 0,33 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), tuoreet keskiravinteiset
lehdot (VU)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde
Kaksiosaiseen lehtokohteeseen selvitysalueen eteläosassa kuuluu rinteiden rajaamissa painanteissa esiintyvät käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteat suurruoholehdot sekä rinteiden käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreet lehdot. Uudistuskypsän puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, koivu,
mänty ja haapa. Alikasvoksena kasvaa harmaaleppää, pihlajaa, koivua ja haapaa, pensaskerroksessa mustaherukkaa ja harmaaleppää. Lahopuuta on runsaasti, kohde on laidunvaikutteinen. Tuoreen lehdon kenttäkerroksessa kasvaa mm. käenkaali, metsämansikka, metsäkurjenpolvi, ojakellukka, kielo, metsäalvejuuri ja
metsäimarre. Suurruoholehdot ovat kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisia. Nimilajien lisäksi kohteella kasvaa mm. vadelma, nokkonen, ojakellukka, maitohorsma, rönsyleinikki, metsäalvejuuri ja metsäkorte. Vaateliaampaan lehtolajistoon kuuluvat suokeltto ja sudenmarja.
14. Räsälän rantalaidun
Pinta-ala: 1,2 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: lehtimetsälaitumet (CR)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
Perinnemaisemakohde. Ala-Pitkän rannalla sijaitseva kapeahko, puistomainen rantalaidun on ollut 1800-luvulta 1970-luvulle lypsykarjan, sitten sikojen ja 1990-luvulla lampaiden laidun. Keskiosa on avoimempaa. Molemmissa päissä on lehtipuuvaltaista metsikköä, jossa valtapuina harmaaleppä, raidat ja pajut. Varsinkin
kaakkoispää on kaunista, valoisaa ja puistomaista hakaa. Kosteus vaihtelee tuoreesta märkään ja aluskasvillisuuden valtalajit sen myötä nurmilauhasta rantakaistaleen viiltosaraan. Kohteen luoteisosan kuusivaltaiset
rantametsät ovat nykyisin hevoslaitumena.
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Kuva 17. Perinnemaisemakohteen luoteispäässä on kuusivaltaisia metsälaidunmaita.

5.7 Maisemansuojelullisesti arvokkaat alueet
5.7.1

Kulttuurimaisema

Pohjois-Savon maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (FCG 2019) Ala-Pitkänjärveä ympäröivät edustavat
viljelymaisemat on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, Ala-Pitkän maisema-alue
(kuva 18), johon sisällytetään järven länsipuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Ala-Pitkän Hovi. Kohteeseen kuuluu Hovin, Uusilehtolan ja Räsälän maatilakeskukset ja niiden väliset
peltoalueet. Alueella sijaitsee myös paikallisesti arvokas perinnemaisemakohde, Räsälän rantalaidun (kohde
14).
Hovin nimellä tunnettu maatilan pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien varrella (Pohjois-Savon liitto
2011). Pihaan johtaa komea kuusikuja. Hirsirunkoinen päärakennus on tehty 1800-luvulla, ja pihapiiriin kuuluvat pikkuaitta, luhtiaitta, kivinavetta ja työtupa.

Kuva 18. Ala-Pitkän maisema-alue (punainen rajaus) ja perinnemaisemakohde (oranssi rasteri).
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Lisäksi selvitysalueella on useita paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, jotka tyypillisesti
ovat rantaan rajoittuvia tai vesimaisemaan näkyviä, kumpuilevan maaston viljeltyjä peltoja. Maisemakokonaisuuksiin liittyy tilakeskuksia, vanhoja pihapiirejä, pihapiirien suuria puita ja puukujanteita. Kohteet muodostavat yhtenäisiä, maisemaltaan merkittäviä peltomaisemia.

Leppäharjun kulttuurimaisema

Rokua-Lähdeniemi-Rantala kulttuurimaisema (kansikuva)

Järvenpään kulttuurimaisema

Miettilä-Leppäaho kulttuurimaisema (kuva 19)

Kekkolan kulttuurimaisema (kuva 20)

Kuva 19. Miettilän-Leppäahon kulttuurimaisemaa selvitysalueen eteläosassa luonnehtivat tasaiset viljelymaat, jossa maiseman kiintopisteitä ovat tilakeskukset ja puukujanteet. Peltomaisemaa halkoo Laatasmäentie.

Kuva 20. Kekkolan tilan kulttuurimaisema näkyy vesimaisemaan korkean rantatörmän takana.
5.7.2

Jokimaisemat

Luonnonmaisemaltaan edustavimpia kohteita ovat Alapitkänjoen ja Yläpitkänjoen jokimaisemat. Alavarantaiset joet mutkittelevat luontaisesti peltomaisemassa. Rannat ovat pensastoiset.
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Kuva 21. Yläpitkänjoki

6

Suositukset

Arvokkaat luontokohteet on esitetty liitekartassa ja kohdekohtaisissa karttaotteissa. Selvityksessä todetuille
arvokkaille luontokohteille tai niiden välittömään läheisyyteen ei tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa
maankäyttöä.
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen
ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49§). Ensisijaisesti rakentamisen ulkopuolelle tulee
jättää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, johon kuuluu pesäpuu ja sitä ympäröivä suojapuusto. Lievää rakentamista voidaan osoittaa ydinalueisiin rajautuen. Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-,
ruokailu- ja liikkumisalueista. Tärkeää on säästää liito-oravan liikkumiseen soveltuvia kulkuyhteyksiä, latvusyhteyksiä, jotta yhteys elinalueiden välillä säilyy. Metsäisillä seuduilla latvusyhteyksiä eri elinalueiden välillä ja ruokailualueille muodostuu luontaisesti eri suuntiin, minkä vuoksi niitä ei ole erikseen esitetty.
Pienialaisia arvokohteita ovat mahdolliset metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (MetsäL 10 §), joista
selvitysalueella esiintyy pienvesistöjen (purot ja norot) välittömiä lähiympäristöjä, reheviä korpia ja edustavia
rantaluhtia. Lisäksi selvitysalueelta rajattiin alueelle ominaisia pienehköjä lehtokuvioita ja pienvesistökohteita. Purot ja norot ovat vesilain (VL 2: 11 §) mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Metsälain suojellut luontotyypit ja muut merkittävät luontokohteet ja -alueet (linnustokohteet, lehdot, rantaluhdat) voidaan osoittaa
luo-merkinnällä. Laajat yhtenäiset metsäalueet, joilla on useampia pienialaisia luonnonarvokohteita suositetaan merkittäväksi riittävän laajoina MY-alueina, jolloin niiden ominaispiirteet säilyvät.
Maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle sijoittuvat pellot on osoitettu maisemallisesti arvokkaina
peltoalueina.
Kohteille suositetaan seuraavat kaavamerkinnät ja niihin liittyvät kaavamääräykset:
s-1

Suojeltava alueen osa
Alue on liito-oravan esiintymisaluetta, johon sisältyy luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella tehtävien toimenpiteiden yhteydessä on selvitettävä toimenpiteen vaikutukset liito-oravan kannalta. Mi-
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käli toimenpiteellä voi olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäristönä, toimenpidettä koskevasta asiasta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen ympäristövastuualueen lausunto.
luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen kohde, vesilain 2 luku 11 §:n mukainen
kohde tai joku muu ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen
kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää.

7

pe

Perinnemaisema-alue

ma

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue
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