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1.

JOHDANTO
Jämsän kaupunki on keväällä 2015 päättänyt laatia kaupungin keskustan ja sen ympäristön taajamaosayleiskaavan. Taajamaosayleiskaavan lisäksi laaditaan hieman laajemmalle alueelle strateginen yleiskaava. Keskustan ja ympäristön taajamaosayleiskaavan tarkoituksena on selvityksien perusteella esittää muun muassa laajennus- ja täydennysrakentamiselle soveltuvat alueet sekä kehittää Jämsänjoen ja Jämsänpuiston viher- ja virkistysalueita. Lisäksi Jämsänkosken ja
Jämsän välisen alueen jokivarsien rakentamisen edellytyksien selvittäminen on asetettu yhdeksi
taajamaosayleiskaavan tavoitteeksi. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 10.800 hehtaaria
(Kuva 1-1). Taajamaosayleiskaavan laatii Jämsän kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland
Oy.
Tämän luontoselvityksen tarkoituksena on tuottaa osayleiskaavaa varten tiedot suunnittelualueen
luonnonoloista kaavasuunnittelun tueksi. Yleiskaava-alueen suuresta pinta-alasta johtuen luontoselvitys on kohdennettu erityisesti potentiaalisille muutosalueille ja selvitys on tehty yleispiirteisemmin niillä alueilla, jonne kaavalla ei olla osoittamassa luonnonoloihin vaikuttavaa uutta
maankäyttöä. Luontoselvitys on tehty kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen tehtiin syksyllä
2015 palvelemaan luonnosvaiheen suunnittelua. Toisessa vaiheessa keväällä 2016 selvitettiin erityisesti liito-oravan esiintymistä maankäytön muutosalueilla. Taajamaosayleiskaava-alueen laajenemisen vuoksi alueelle tehtiin kolmas maastotarkastelu syksyllä 2016. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut insinööri AMK Hannu Sillanpää Rambollista.

Kuva 1-1 Taajama-osayleiskaavan yleiskaavan rajaus (tilanne 26.9.2016).
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2.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA
2.1

Sijainti

Jämsä sijaitsee Keski-Suomen maakunnan lounaisosassa, Jyväskylästä noin 60 kilometriä Tampereen suuntaan. Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken pohjoisosissa vahvasti vesistöihin.
Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien
Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa,
jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet.
2.2

Luonnonolosuhteet

Suomi jakautuu pohjois-eteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden
rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voidaan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Jämsän seutu kuuluu jaottelussa Järvi-Suomen eteläboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Eteläboreaalisen vyöhykkeen metsätyypit muodostavat metsäkasvillisuutemme perussarjan, johon muitten vyöhykkeitten tyyppejä verrataan. Kasvistoltaan
rikkain osa eteläboreaalista vyöhykettä on lounaismaa eli vuokkovyöhyke. Järvi-Suomen eteläboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke ei yleisesti ottaen ole niin rehevää kuin lounaismaan vuokkovyöhyke.
2.3

Pinta- ja pohjavedet

Taajamaosayleiskaavan alueella on useita pieniä järviä ja lampia. Jämsän keskustan ympäristön
vesistöjä ovat Asemenjärvi, Patalahti, Koukkulammit, Ahvenlammi, Särkijärvi, Jaatilanjärvi, Suolammi, Laukalammi, Oinaslammi, Alaslammi, Keskislammi, Soukkio, Kaakkolammi ja Kankarisveden Rekolanselän eteläosa. Taajamaosayleiskaavan eteläosassa sijaitsevat Alhojärvi, Pienami,
Hanisjärvi, Majistonjärvi, Nytkyn, Iso Nurmijärvi ja Vähä Nurmijärvi, Peräjärvi, Pitkäjärvi ja Kattilajärvi. Alueella sijaitsevia jokia ovat keskustan halki virtaava Jämsänjoki sekä eteläosassa olevat
Nytkymenjoki ja Kurujoki. Alueen kaikki vedet valuvat Jämsänjoen kautta Päijänteen Tiirinselälle.
Suunnittelualueella sijaitsee kolme luokiteltua pohjavesialuetta, Kerkkolankangas ja Kollinkangas
(tärkeät pohjavesialueet) ja Rasuanniemi (vedenhankintaan soveltuva alue) (kuva 2-1). Lisäksi
suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee Kankaanmäen ja Lahdenkylän luokitellut pohjavesialueet.

Kuva 2-1 Suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesialueet.
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2.4

Luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 – verkoston kohteita. Suunnittelualueella sijaitsee neljä luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojeluohjelmien mukaista kohdetta (kuva 2-2). Alueet ovat
Hiidenmäen
(YSA206138),
Orivuoren
(YSA208017)
ja
Ryönien
luonnonsuojelualueet
(YSA093033) sekä lintuvesien suojeluohjelmakohteena oleva Alhojärvi (LVO090195).

Kuva 2-2 Suunnittelualueen luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmien kohteet.
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2.5

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit

Luontodirektiivin II- ja IV(a)-liitteiden lajeista suunnittelualueella on tavattu liito-oravaa (II, IV),
kirjojokikorentoa (II, IV) ja viitasammakkoa (IV). Myös muiden IV(a)-liitteen lajien esiintyminen
alueella on mahdollista.
Kirjojokikorennosta on tehty yksi havainto Nytkymenjoen Jopotinkoskella vuonna 2007. Todennäköisesti laji elää laajemminkin Nytkymenjoen alueella.
Viitasammakosta on tehty havaintoja keskustasta Jämsänjoen varrelta Lopotin alueelta, Alhojärveltä, Olkkolanlahdelta sekä kaava-alueen lounaisosasta Isokorven tilan läheltä (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2016).
Suunnittelualueelta on tehty useita havaintoja silmälläpidettäväksi luokitellusta liito-oravasta.
Sellaisia liito-oravahavaintoja, joiden sijaintitieto on tarkka ja jotka ovat verrattain tuoreita, on
yleiskaava-alueelta yhteensä 30. Havainnot sijoittuvat melko tasaisesti koko yleiskaava-alueelle
(Kuva 2-3).

Kuva 2-3 Liito-oravahavainnot yleiskaava-alueella Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisrekisterin perusteella (tilanne 16.10.2015).
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2.6

Uhanalaiset eliölajit

Uhanalaisten eliölajien esiintymistä selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit – tietojärjestelmästä (tilanne 16.10.2015). Useat suunnittelualueelle sijoittuvista havainnoista
olivat hyvin epätarkkoja ja monet havainnoista yli 20 vuotta vanhoja. Tässä raportissa käytetty
uhanalaisuusluokitus on muiden lajien osalta Rassi ym. (2010) mukainen, mutta nisäkkäiden
osalta käytetään uutta vuoden 2015 luokitusta (Liukko ym. 2016).
Tietojärjestelmässä on eniten havaintoja Jämsän ja Jämsänkosken keskustan lähettyviltä sekä
Olkkolan-Kaipolan seudulta. Vangonmäen hautausmaan ympäristöstä on tehty havainnot ahonoidanlukosta (v. 2014) ja kangasajuruohosta (v. 2008), jotka ovat molemmat silmälläpidettäviä
(NT) lajeja. Koskikeskisen länsi- ja lounaispuolelta on tehty ketoneilikasta (v. 2009) ja ketonoidanlukosta (v. 2003), jotka ovat molemmat silmälläpidettäviä lajeja.
Ryönien lehdon luonnonsuojelualueelta on havaintoja (v. 2003) harsosammalesta ja vakoruutusammalesta, jotka ovat molemmat vaarantuneita (VU) lajeja. Lisäksi Ryönien luonnonsuojelualueella on havaittu silmälläpidettävät korpinurmikka (NT) ja tuoksumatara (NT). Lisäksi vaarantunut kovakuoriainen, pyörörutavesiäinen, on tavattu Ryönien lehdon itäosassa v. 2005.
Läheltä Myllymäen teollisuusaluetta Koskenväylän varrelta on havaintoja musta-apilasta (NT) ja
kangasajuruohosta. Puhdistamon eteläpuoliselta alueelta Jämsänjoen länsipuolelta on tehty havainto harsosammalesta (VU). Suolammin etelärannan läheltä on havainto ketonoidanlukosta
(NT). Hiidenmäen luonnonsuojelualueella on havaittu v. 2008 röyhelökarve, joka on luokiteltu
erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi. Kaipolanväylällä lähellä Jämsänjoen Virmapyhänlahtea on havaittu ketoneilikkaa (NT) ja Viiskulman alueelta on havainto musta-apilasta (NT).
Kaava-alueen kaakkoisreunalla Turkinkyläntien varrelta on tehty useita havaintoja vaarantuneesta hirvenkellosta. Alhojärven läheltä on tehty havainnot vuonna 2013 ketoneilikasta ja mustaapilasta (NT) ja Lopeiskulmassa musta-apilasta v. 2005 (NT). Lisäksi Olkkolassa on havaittu aiemmin ahonoidanlukkoa (NT), mutta v. 2000 tehdyllä käynnillä sitä ei havaittu.
2.7

Arvokkaat linnustoalueet

Suunnittelualueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuja linnustoalueita (IBA- ja FINIBA-alueet). Kaava-alueella sijaitsee kolme maakunnallisesti tärkeäksi luokiteltua linnustoaluetta (MAALI-alueet): Kääpälän pellot, Alhojärven alue ja Lokalahti (kuva 2-4)
(Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 2013). Alhojärvi kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Alhojärvi, LVO090195).

Kuva 2-4 Maakunnallisesti tärkeät linnustoalueet kaava-alueella.
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3.

MAASTOKARTOITUKSET
3.1

Lähtötiedot ja menetelmät

Maastokäynnit tehtiin alueelle 5.-6.10. ja 8.10.2015 sekä 27.–29.4. ja 5.-6.10.2016 (insinööri
AMK Hannu Sillanpää). Maastokartoitukseen käytettiin aikaa vuonna 2015 noin 26 tuntia ja
vuonna 2016 noin 37 tuntia.
Maastokäynnit kohdennettiin syksyllä 2015 yhteensä 18 sellaiselle alueelle, jossa on jäljellä rakentamatonta ympäristöä ja joihin kohdistuu maankäytön muutostarpeita (Kuva 3-1). Selvitystä
täydennettiin syksyllä 2016 kaava-alueen laajennuttua, ja silloin kartoitettiin 11 uutta osa-aluetta
kaava-alueen eteläosassa. Suunnittelun edetessä kaava-alueen rajaus on muuttunut, eivätkä
kaikki kartoitetut osa-alueet sijaitse enää nykyisellä kaava-alueella.
Maastokäyntien tarkoituksena oli paikantaa erityisesti mahdollisia metsälain 2. luvun 10 §, vesilain 2. luvun 11 §, luonnonsuojelulain 29 § mukaisia kohteita ja uhanalaisia luontotyyppejä. Metsäalueilta havainnoitiin erityisesti puuston ikää, rakennetta ja luonnontilaisuutta sekä pienvesikohteilta selvitettiin alueen vesitalouden luonnontilaa. Lisäksi kohteilla havainnoitiin yleispiirteisesti suunnittelualueen luontotyyppejä.
Keväällä 2016 kartoitettiin erityisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita suunnittelualueelta. Maastokäyntien kohdentamiseksi hyödynnettiin syksyn 2015 selvityksessä esille tulleita
tietoja huomion arvoisimmista elinympäristöistä ja olemassa olevia tietoja liito-oravan esiintymisestä alueella. Kartoitukset kohdennettiin 12 erilliselle alueelle kartoitushetken mukaisen kaavaalueen rajauksen mukaisesti (kuva 3-2). Kaikkia kaava-alueelta tiedossa olleita liitooravahavaintoja ei tarkistettu maastossa, vaan ainoastaan sellaiset, joiden alueelle kaavassa ollaan osoittamassa uutta maankäyttöä. Taajamaosayleiskaavan rajaus on laajentunut kevään
2016 liito-oravakartoituksen jälkeen, eikä se siten kattanut nykyisen kaava-alueen eteläosaa.
Maastokäyntien kohdentamiseksi analysoitiin koko suunnittelualueen osalta Metsäntutkimuslaitoksen paikkatiedoista puuston ikätiedot ja maaston rehevyyttä ilmaisevat kasvupaikkatiedot sekä alueen ilmakuvat. Myös peruskarttatarkastelua hyödynnettiin luonnontilaisimpien kohteiden
paikantamiseen. Lisäksi luontoselvityksessä hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen ajantasaisia tietoja uhanalaisista lajeista. Kaava-alueelta tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä ei tarkistettu maastossa kaava-alueen laajuuden ja yleiskaavatason yleispiirteisyyden vuoksi.
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Kuva 3-1 Luontoselvityksen kohdentaminen eri osa-alueille vuosina 2015–2016. Kohteet 1-18 on inventoitu vuonna 2015, kohteet 21–31 vuonna 2016 (kohdenumeroita 19–20 ei ole olemassa).
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Kuva 3-2 Liito-oravaselvityksen osa-alueet keväällä 2016
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4.

TULOKSET
4.1

Luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset kohteet

Tarkastetuilta osa-alueilta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Luonnontilaisia tai sen kaltaisia vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella todettiin viisi kappaletta (kartta, ks. kuva 4-3). Lähteet sijaitsivat Orivuoren luonnonsuojelualueen
lähellä ja Jämsänjoen lähellä jätevedenpuhdistamon eteläpuolella (kuva 4-1) sekä Olkkolassa Viialantien länsipuolella (kuva 4-2). Lisäksi yksi lähde havaittiin Lehmisuolla noin 700 m suunnittelualueen ulkopuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse luonnontilaisia enintään yhden hehtaarin
suuruisia lampia tai järviä.

Kuva 4-1 Ylhäällä vasemmalla lähde Orivuorella, oikealla lähde korpirinteessä jäteveden puhdistamon
eteläpuolisella metsäalueella. Alakuva samalta metsäalueelta Myllyharjuntien itäpuolelta.
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Kuva 4-2 Lähde Olkkolassa lähellä Viialantietä.

Kuva 4-3 Maastokartoituksissa todetut luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset lähteet.
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4.2

Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet

Syksyn 2015 maastokäynneillä osa-alueilta 1, 4, 8, 15 ja 16 (kuva 3-1 ja liite 1) todettiin metsälain 2. luvun 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kevään 2016 liitooravaselvitykseen keskittyneillä maastokäynneillä ei todettu uusia luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Taajamaosayleiskaavan eteläisellä laajennusalueella havaittiin syksyn 2016 maastokäynneillä huomionarvoisia elinympäristöjä osa-alueilla 21, 24,
27 ja 28.
Osa-alueella 1 (Kaakkolammen ympäristö) on neljä pienialaista, selvästi ympäristöstään erottuvaa vähäpuustoista suota.
Osa-alueella 4 (Linnasenvuori) on kaksi mahdollista metsälain tarkoittamaa jyrkännettä ja niiden
alusmetsää. Osa-alueella 8 (puhdistamon eteläpuolinen metsäalue) on useita pienvesien välittömiä lähiympäristöjä (lähteitä, tihkupintoja ja puroja).
Osa-alueilla 15 (Ahvenlammi-Palomäki) ja 16 (Sorvajärvi-Särkijärvi) on pienialainen vähäpuustoinen suo.
Osa-alueella 21 (Matkosvuori) havaittiin pienialaisia useita lähellä toisiaan olevia räme- ja korpialueita (ruohokorpi (RhK) ja tupasvillaräme (TR) sekä rämeen ja korpien suoyhdistymätyyppejä).
Pienialaiset ja ympäristöstään erottuvat suonotkelmat ovat metsälain 2. luvun 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Matkosvuoren eteläpuolella olevalta Savonvuoren-Mäkelänvuoren
alueella havaittiin lisäksi melko iso yhtenäinen noin 16 hehtaarin kokoinen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristökokonaisuus, joka sisältää vanhaa uudistusiän selvästi ylittänyttä lahopuustoista kuusivaltaista kangasmetsää, kalliojyrkänteen, luonnontilaisen
kaltaisen noron ja märkää luhtaista korpea. Matkosvuoren länsiosassa on jyrkkä rinnemetsä, jonka puusto on yleisesti hyvin iäkästä vaihdellen järeistä kuusikoista mäntyä kasvaviin vanhoihin
kalliometsiin. Matkosvuoren jyrkänne on ainakin paikoin metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät) ja jyrkänteiden päällä kasvavat
vanhat mänty- ja kuusimetsät metsälain mukaisia muita arvokkaita elinympäristöjä.
Osa-alue 24 (Alhojärvi) kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja kohde on luokiteltu myös Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi (ns. MAALI-alue).
Osa-alueella 28 (Pitkävuori-Velkuunvuori) sijaitsee metsälain 2. luvun 10 § mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö (kalliojyrkänne) Velkuunvuorella.
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4.3

Liito-oravahavainnot ja liito-oravalle soveltuvat alueet

Huhtikuussa 2016 tehdyillä maastokäynneillä havaittiin liito-oravan jätöksiä yhteensä kuudella
alueella (kuva 4-4). Liito-oravan papanapuita (kuva 4-5) havaittiin eniten Jämsänkosken keskustan tuntumassa. Jätöspuita havaittiin näillä kuudella alueelle yhteensä 46. Lisäksi syksyllä 2016
tehdyllä käynnillä havaittiin kolme liito-oravan jätöspuuta Olkkolanlahden pohjukassa Lautatarhantien eteläpuolella. Samalta paikalta on olemassa myös aikaisempi liito-oravahavainto.

Kuva 4-4 Liito-oravahavainnot suunnittelualueella. ”Vanha liito-oravahavainto” tarkoittaa ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterin tietoa (tilanne 16.10.2015).

Kuva 4-5 Liito-oravan papanoita järeähkön kuusen juurella
Lehmisuolla.
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4.4
4.4.1

Yleiskuvaukset havaituista liito-oravan elinympäristöistä
Lehmisuo

Riihijärventien länsipuolella havaittiin yhteensä seitsemän järeähkön kuusen juurella liito-oravan
papanoita (kuva 4-6). Lehmisuo on hieman suunnitellun taajamaosayleiskaava-alueen ulkopuolella. Papanoita havaittiin noin 30, 200, 150, 100, 5, 2 ja 200. Samalta alueelta on myös aikaisempia liito-oravahavaintoja vuosilta 2006, 2010 ja 2011 (kuva 2-3).
Havaintopaikan metsä on varttunutta harvennettua kuusivaltaista sekametsää (kuva 4-7), joka ei
ole erityisen vanhaa tai luonnontilaisen kaltaista. Liito-oravalle soveltuvaksi tulkitun alueen pintaala Riihijärventien länsipuolella on noin 5-6 hehtaaria. Riihijärventien itäpuoli on tällä kohtaa
männikköä eikä siten liito-oravan elinpiiriä. Kuvion reunoilla on muutamia järeitä haapoja. Risupesiä tai kolopuita ei alueella havaittu.

Kuva 4-6 Liito-oravahavainnot Lehmisuon alueella

Kuva 4-7 Varttunutta talousmetsää Lehmisuolla Riihijärventien varrella.
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4.4.2

Vangonmäen hautausmaa

Hautausmaa-Riihijärventie-Koskenväylä – alueella havaittiin runsaasti liito-oravan jätöspuita, yhteensä 16 (kuva 4-8). Kaikki havaitut jätöspuut olivat kuusia ja niissä papanamäärät olivat noin
2-70 välillä. Liito-oravalle soveltuvaksi tulkittua elinympäristöä tulkittiin olevan alueella noin 7-8
hehtaaria. Risupesiä tai kolopuita ei alueella havaittu. Alueen puusto on kauttaaltaan varttunutta
tai vanhaa. Puusto on lähempänä vesistön rantaa lehtipuuvaltaista muodostuen mm. varttuneesta koivusta, haavasta ja lepistä (kuva 4-9). Riihijärventien länsipuolella ja hautausmaan reunalla
puusto on kuusivaltaista ja iäkästä ja alueella on yleisesti hyvin järeitä kuusia. Myös tältä alueelta on aiempia havaintoja liito-oravan esiintymisestä vuodelta 2010.

Kuva 4-8 Liito-oravahavainnot Vangonmäen ja Oinaalan alueella

Kuva 4-9 Varttunutta lehtipuuvaltaista sekametsää Riihijärventien ja rannan välissä.
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4.4.3

Oinaala

Oinaalassa Puistolantien molemmin puolin havaittiin yhteensä 11 liito-oravan jätöspuuta (kuva 48). Kaikki havaitut jätöspuut olivat järeitä kuusia. Papanamäärät vaihtelivat 10 ja 90 välillä. Liitooravalle soveltuvaksi tulkittua elinympäristöä tulkittiin alueella olevan noin 10 hehtaaria. Yhden
jätöspuun vierellä oli harmaaleppä, jossa oli kolo, ja puu oli tulkittavissa mahdolliseksi pesäpaikaksi. Myös tältä alueelta on olemassa yksi aikaisempi havainto liito-oravasta v. 2004. Alueen
metsät ovat iäkkäitä kuusimetsiä, jossa on vähän sekapuustona vanhaa koivua ja mäntyä (kuva
4-10). Puistolantien eteläpuolella kuusikko on paikoin varttunutta ja osin hiljattain harvennettua.
Siellä täällä on kuitenkin hyvin suuria ja järeitä kuusia.

Kuva 4-10 Iäkästä kuusivaltaista metsää, jota on hoidettu talousmetsänä.

4.4.4

Jätevedenpuhdistamon eteläpuolinen metsäalue

Alueella on laaja yhtenäisen metsän alue, jonka puusto on laajalti hyvin vanhaa. Liito-oravalle
soveltuvaksi tulkittua metsää on alueella yli 50 hehtaaria. Tämä alue muodostuu vanhoista järeistä kuusikoista (kuva 4-12), joissa on paikon sekapuuna vanhaa haapaa, leppiä, koivuja ja
mäntyjä. Jämsänjoen ja Ylä-Kerkkolantien välissä on yleisesti myös lehtipuustoisia metsiä. Suuresta pinta-alasta ja hyvästä elinympäristön laadusta huolimatta jätöspuita havaittiin ainoastaan
kolme (kuva 4-11). Jätöspuut olivat kuusia, joissa papanamäärät olivat 2, 10 ja 30. Risupesiä tai
kolopuita ei alueella havaittu papanapuiden läheisyydestä. Alueelta ei ole aiempia liitooravahavaintoja.
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Kuva 4-11 Liito-oravahavainnot jätevedenpuhdistamon eteläpuoleisella alueella.

Kuva 4-12 Vanhaa kuusimetsää Jämsänjoen länsipuolella.

17
TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

4.4.5

Kilpakorpi

Kilpakorvessa junanradan ja Rakentajankadun välissä on pieni, alle kahden hehtaarin kokoinen
alue liito-oravalle soveltuvaa kuusivaltaista vanhaa sekametsää. Alueella on myös noin kymmenen hyvin suurta vanhaa haapaa (kuva 4-14). Liito-oravan jätöspuita (kuusia) alueella havaittiin
kolme, joiden tyvellä oli 2, 20 ja 100 papanaa (kuva 4-13). Näiden lähistöllä oli mahdollisiksi pesäpuiksi tulkittavat risupesä kuusessa sekä yksi kolohaapa.

Kuva 4-13 Liito-oravahavainnot Kilpakorven alueella.

Kuva 4-14 Järeitä vanhoja haapoja Kilpakorven viereisellä pienellä metsäalueella.
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4.4.6

Aseme

Turkinkyläntieltä kohti Asemenjärveä on kuusivaltaisia iäkkäitä sekametsäkuvioita (kuva 4-16).
Alueella havaittiin yhteensä viisi liito-oravan jätöspuuta sekä yksi jätöspuu Säyryläntien pohjoispuolella tuoreen avohakkuun reunassa (kuva 4-15). Jätöspuista yksi oli haapa, loput kuusia.
Kuusta kasvavilla alueilla on siellä täällä sekapuina myös järeitä ja iäkkäitä haapoja. Risupesiä
tai kolopuita ei alueella havaittu papanapuiden läheisyydestä.

Kuva 4-15 Liito-oravahavainnot Kilpakorven alueella.

Kuva 4-16 Kuusivaltaista yhtenäistä metsää Turkinkyläntien pohjoispuolella.
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4.4.7

Olkkolanlahti

Olkkolanlahden pohjukassa Lautatarhantien eteläpuolella on suurehko liito-oravan elinympäristöksi soveltuva kuusivaltainen sekametsäalue (kuva 4-18). Alueelle tehtiin maastokäynti lokakuussa 2016, joka ei ole soveltuvinta aikaa liito-oravan jätösten havaitsemiseen. Tästä huolimatta alueen länsiosassa (kuva 4-17) havaittiin kolmen suuren kuusen juurella liito-oravan jätöksiä
(n. 30, 50 ja 70 papanaa).

Kuva 4-17 Liito-oravahavainnot Olkkolanlahdessa syksyllä 2016.

Kuva 4-18 Järeää kuusivaltaista sekametsää lähellä asutusta Olkkolassa.
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5.

YHTEENVETO
Jämsän taajamaosayleiskaava laaditaan noin 10.800 hehtaarin alueelle Jämsän taajaman ja sen
ympäristön alueelle. Suunnittelualue on luontoarvoiltaan monimuotoista. Jämsän taajamaa ympäröivän alueen luontoa leimaa toisaalta Jämsänjokivarsi peltoineen ja lehtimetsineen ja toisaalta
myös melko yhtenäiset metsäalueet pienine lampineen ja järvineen.
Alueella laadittiin luontoselvitys vuosien 2015-2016 aikana. Selvitys kohdennettiin erityisesti sellaisille alueille, jonne kohdistui maankäytön muutospaineita. Luontoselvityksen yhteydessä löydettiin useita maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita. Arvokkaimmat havaitut alueet
kuvauksineen on esitetty luvussa neljä. Alueelta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella löydettiin
viisi kappaletta. Muut arvokkaat luontokohteet ovat iäkkäitä lahopuustoisia kangasmetsiä, pienialaisia vähäpuustoisia soita, kalliojyrkänteitä, korpia, vanhaa järeää haapaa kasvavia alueita ja
erämaisia suoreunaisia metsälampia, jotka ovat kaikki monimuotoisia elinympäristöjä sen vuoksi
suositeltavaa huomioida tulevassa maankäytössä.
Liito-oravasta tehtiin havaintoja kuudelta eri osa-alueelta kevään 2016 kartoituksessa sekä yhdeltä alueelta syksyllä 2016. Näistä Oinaalan ja Kilpakorven alueelta löydettiin myös liito-oravan
mahdollisia pesäpaikkoja. Liito-orava on silmälläpidettävä (NT), luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.
Lahdessa 20. päivänä lokakuuta 2016
RAMBOLL FINLAND OY

Hannu Sillanpää
Insinööri AMK

Jussi Mäkinen
FM ympäristöekologi
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LIITE 1. Luontoselvityksen inventointialueet ja osa-alueiden kohdekuvaukset.

Kaikilta kartoitetuilta 29 osa-alueelta ei maastokäynneillä havaittu erityisiä luontoarvoja, ja nämä
kohteet on kuvattu tuloksissa suppeammin. Osa-alueilta todetut vesilain 2. luvun 11 § ja metsälain 2. luvun 10 § mukaiset kohteet on ilmaistu osa-alueen nimen perässä lyhenteillä VL ja ML.

Kuva 1 Syksyjen 2015 ja 2016 maastokäynneillä kartoitetut alueet ja kaava-alueen rajaus (tilanne
20.5.2016).

23
TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

Osa-alue 1, Kaakkolammen alue (ML)
Kaakkolammi on edustava, hyvin luonnontilaisena säilynyt noin 1,3 hehtaarin kokoinen lampi
(kuva 3). Lammen rannoilla on kapealti isovarpurämettä (IR). Kaakkolammen pohjoispuolella on
kolme pienialaista suota, joista kaksi eteläisintä on lähinnä vähäpuustoisia lyhytkorsirämeitä (kuva 3) ja pohjoisen isovarpu- ja tupasvillarämettä. Kaakkolammen ja pienten suolaikkujen ympäristössä on laajalti puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasmetsää, jossa kasvava mänty on pääosin hyvin vanhaa, arviolta noin 150-vuotiasta. Kangasmailla on myös pienialaisia mustikkatyypin
(MT) tuoreita kangasmaalaikkuja ja kuivia kanervatyypin (CT) jäkäläisiä alueita. Arvokkain osa
alueesta on rajattu kuvassa 2. Kaakkolammen ja Kappelin välinen alue on puustoltaan jonkin
verran nuorempaa ja käsitellympää eikä luontoarvoiltaan niin merkittävää kuin Kaakkolampi ja
sen pohjoispuoli. Osa-alueella on tiheä polku- ja ulkoilureittiverkosto ja runsaasti virkistyskäyttöä.

Kuva 2 Kaakkolammen alue ja arvokkaimpien osa-alueiden rajaus.

Kuva 3 Kaakkolampi ja sen pohjoispuolinen pienialainen suo.
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Osa-alue 2, Kukkulanmäki-Harjunkangas (kuva 4)
Alue on osin noin 40–50-vuotiasta mustikkatyypin (MT) mäntyvaltaista kangasmetsää, mutta
edustavammat osat (kuva 5) Harjunkankaalla ovat reilusti yli satavuotiasta mäntyä kasvavaa
puolukka (VT)- ja mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Vanhan männikön alla kasvaa yleisesti
hieman nuorempaa ja lyhytkasvuisempaa kuusta.
Kukkulanmäen länsi- ja pohjoisrinteellä on yleisesti lehtomaista käenkaali-mustikkatyypin (OMT)
kangasmetsää ja tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa. Näiden
alueiden puusto on kuusivaltaista, sekapuustona on jonkin verran koivua sekä vähän mäntyä.
Puusto on kehitysluokaltaan varttunutta tai iäkästä. Erillinen pieni kuvio maston koillispuolella on
niin ikään kuusivaltainen vanhahko metsäkuvio, jossa kasvaa myös muutamia haapoja.
Osa-alueella on lisäksi pieni kalliojyrkänne Kukkulanmäen koillisrinteellä. Nämä kuusivaltaiset
kuviot ovat mahdollisia liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Myös tällä Osa-alueella on runsas
polkuverkosto ja huomattava määrä virkistyskäyttöä.

Kuva 4 Kukkulanmäen-Harjunkankaan luontoarvoiltaan edustavimmat alueet.

Kuva 5 Harjunkankaan järeäpuustoista metsää (vasen kuva) ja Kukkulanmäen länsirinnettä.
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Osa-alue 3, Puistola
Soistuma, jossa on vielä isovarpurämeen (IR) piirteitä. Soistuma on kuitenkin kuivahtanut
huomattavasti ja lisäksi rämeellä on mm. tuorehkoja kantoja ja ajouria, joten alueella ei ole enää
nykyään merkittäviä luonnonarvoja.
Osa-alue 4, Linnasenvuori (ML) (kuva 6)
Rinteet ovat pääosin hyvin järeää kuusta kasvavia mustikkatyypin (MT) tuoreita kankaita, paikoin
myös käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta (kuva 7). Rinteillä kasvaa myös
iäkkäitä haapoja. Linnasenvuoren lakialue on vähän karumpaa ja mäntyvaltaista, joskin koivua
on yleisesti sekapuustona. Rinteiden yläosassa on paikoin erittäin vanhoja ja järeitä mäntyjä.
Linnasenvuorella on myös kalliojyrkänteitä, jotka ovat mahdollisia metsälain 10§:n tarkoittamia
erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kuviolla on paljon käytettyjä polkuja sekä muinaismuisto- ja
luontopolku.
Kuusivaltaiset rinteet
elinympäristöjä.

isoine

kuusineen

Kuva 6 Linnasenvuoren alue.

Kuva 7 Linnasenvuoren rinne- ja lakimetsiä.

ja

haapoineen

ovat

mahdollisia

liito-oravan
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Osa-alue 5, Orivuori
Valtaosin nuorehkoja kuusivaltaisia mustikkatyypin (MT) tuoreita kangasmetsiä. Maastokäynnillä
ei havaittu alueella erityisiä luontoarvoja.
Osa-alue 6, Arvenmäki-Laukalammi
Varttuneita, voimakkaasti käsiteltyjä kuusi- ja mäntymetsiä. Arvenmäen etelä-pohjoissuuntainen kapea ja pitkä soistuma on huomattavasti kuivunut ja heikentynyt luonnontilasta
ympäröivien hakkuiden vuoksi. Alueella ei havaittu erityisiä luontoarvoja.
Osa-alue 7, Myllymäen teollisuusalue (kuva 8)
Melko vanhaa pääosin mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää. Puusto on pääosin
mäntyvaltaista, mutta osa-alueella on myös sekapuustoisempia kohtia, joissa kuusen osuus on
huomattava.
Puuston rakennepiirteiden osalta on mahdollista, että osa-alue soveltuisi paikoin liito-oravalle.

Kuva 8 Myllymäen pitkä ja kapea tienvarsikuvio.

Osa-alue 8, puhdistamon eteläpuolinen alue (ML) (kuva 9)
Jämsänjoen länsipuolinen alue on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Hyvin suuri osa alueen
havumetsistä on poikkeuksellisen vanhaa ja luonnontilaisen kaltaista (kuva 10). Myös lahopuuta
on monin paikoin tavanomaista talousmetsää enemmän. Vanhojen metsien alueella on useita itälänsi –suuntaisia notkelmia, joiden pohjalla on vaihtelevasti umpeenkasvaneita puroja. Iäkkäiden
kangasmetsien notkelmissa esiintyy myös erityyppisiä rehevähköjä ja kosteita korpia (kuva 11).
Etenkin notkelmien rinteillä on paikon runsaastikin järeää haapaa. Eri-ikäistä haapaa esiintyy
yleisesti myös lähempänä Jämsänjokivartta sekä heti puhdistamon eteläpuolella. Vanhojen
metsien kasvillisuustyypit vaihtelevat mustikkatyypin (MT) tuoreista kankaista käenkaalioravanmarjatyypin (OMaT) tuoreisiin lehtoihin. Muut kuin vanhan metsän alueet osa-alueesta
ovat pääosin nuorehkoja tai varttuneita mustikka- (MT) ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT)
männiköitä ja kuusikoita.
Huomattava osa osa-alueesta 8 on liito-oravalle erittäin hyvin soveltuvaa elinympäristöä.
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Kuva 9 Jämsän puhdistamon ja Jämsänkosken Tuuralammen alue.

Kuva 10 Jämsänjoen länsipuolista vanhaa metsää.

Kuva 11 Rehevähkö korpi (vasen kuva) ja notkelma, jossa on osin umpeenkasvanut puro.
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Osa-alue 9, Tervasmäki (kuva 12)
Keskellä osa-aluetta olevan Tervasmäen kallion itä- ja pohjoispuolisella rinteellä on varttunutta ja
osin melko vanhaakin kuusivaltaista metsää, joka on rehevimmiltä osin tuoretta keskiravinteista
käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa (kuva 13). Muut osat Tervasmäestä ovat
puustoltaan nuorempia ja voimakkaammin käsiteltyjä.

Kuva 12 Tervasmäen alue Jämsän keskustan luoteispuolella.

Kuva 13 Kuusivaltaista aluetta Tervasmäen itäpuolella.

Osa-alue 10, Mäntymäki
Alue koostuu valtaosin hakkuualueista ja eri-ikäisistä taimikoista sekä nuorista kasvatusmetsistä.
Pienehkön osin alueella on myös varttuneempia kuusi- ja mäntyvaltaisia kuviota. Alueella ei
havaittu erityisiä luontoarvoja, joskin alueen länsipäädyn varttunut kuusikko voi soveltua liitooravan elinympäristöksi.

29
TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

Osa-alue 11, Vuorenpäänvuori
Suurelta osin taimikkoa ja loppuosalta nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Puusto on paikoin
puhdasta
männikköä,
paikoin
lehtomaisella
pohjalla
kasvavaa
kuusi-,
koivuja
mäntysekametsää. Maastokäynnillä ei havaittu erityisiä luontoarvoja.
Osa-alue 12, Saarenvuori (kuva 14)
Valtaosin puolukka (VT)- ja mustikkatyypin (MT) kangasmetsiä, mutta alarinteillä ja
pellonreunoilla myös käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta ja pienialaisesti myös
käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta lehtoa (kuva 15). Alueen puusto on monin paikoin
iäkästä, osa-alueen keskiosan männyt jopa selvästi uudistusiän ylittänyttä. Tuoreemmat
kasvupaikat ovat kuusivaltaisia kun taas itäosan metsät ovat enemmän mäntyvaltaisia.
Kuusivaltaiset alarinteet ja pellonreunusmetsät ovat esimerkiksi liito-oravalle soveltuvia.

Kuva 14 Saarenvuoren alue Jämsän keskustan eteläpuolella.

Kuva 15 Iäkkäitä kuusi- ja mäntyvaltaisia kangasmetsiä Saarenvuoressa.
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Osa-alue 13, Peuramäki-Virmapyhänvuori (kuva 16)
Suurehko osa alueesta on melko iäkästä kuusivaltaista tuoretta mustikkatyypin (MT) ja
lehtomaista käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangasmetsää (kuva 17). Sekapuustona esiintyy
siellä täällä iäkästä mäntyä sekä jonkin verran myös vanhaa haapaa. Virmapyhänvuoren
koillispuolella on suurehko alue myös mäntyvaltaisempaa varttunutta metsää. Kuusivaltaiset
iäkkäimmät kuviot sekä pienten peltolaikkujen reunat, joilla esiintyy sekapuustona vähän
haapaa, ovat hyvin mahdollisia liito-oravan elinympäristöjä. Alueen keskiosan pienten
peltolaikkujen eteläpuolella on myös korpea, jossa on tuulenkaatoja.
Selvitetyn osa-alueen lounaispuolella sijaitsevan Virmapyhänvuoren länsirinteellä sijaitsee
Metsähallituksen hallinassa oleva noin 5,5 hehtaarin laajuinen metsäkiinteistö, jonka puusto on
iäkästä (kuva 18). Kohde on Jämsänjoen ranta-alueiden osayleiskaavassa merkitty SA- eli
aarnialueeksi. Virmapyhänvuoren metsä rajautuu kaikilta sivuiltaan taimikoihin ja metsän
uudistusaloihin, mikä heikentää sen luonnonsuojelullista arvoa. Kohteelle ei tehty
maastoinventointia. Virmapyhänvuoren alueella on sijainnut kivikautisia asuinpaikkoja ja alueelta
on tehty rautakaudelle ajoitettu kirveslöytö.

Kuva 16 Virmapyhänvuoren kartoitettu alue Jämsänjokivarressa.
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Kuva 17 Kuusivaltaista lehtomaista kangasmetsää (vasen kuva) ja sekametsää, jossa esiintyy myös
haapoja.

Kuva 18. Virmapyhänvuorella sijaitseva Metsähallituksen hallinnoima vanhan metsän alue.
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Osa-alue 14, Patalahden poukama (kuva 19)
Järvenpoukaman etelärannalla on edustavaa käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta, ja paikoin myös käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta lehtoa. Puusto on rannalla
hyvin järeää ja kuusivaltaista, mutta kuviolla on myös iäkkäitä mäntyjä, haapoja ja harmaaleppiä
(kuva 20). Rannalla on kapealti sara- ja ruoholuhtaa. Myös kuvion eteläosan rinteellä (sähkölinjan ja Asemen välissä) on vanhempi kuusivaltainen metsäalue. Muu osa alueesta on nuoria ja
varttuneita taimikkoja sekä eri-ikäisiä kasvatusmetsiä, paikoin on myös nuorehkoa kuusi-koivuharmaaleppäsekametsää.

Kuva 19 Patalahden poukaman alue Valtatie 9:n eteläpuolella.

Kuva 20 Sekapuustoista havupuuvaltaista rantametsää.
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Osa-alue 15, Ahvenlammi-Palomäki (ML) (kuva 21)
Alueen lounaisosa (kapean ”kaulan” eteläpuolinen alue) on edustavaa kuusivaltaista iäkästä sekametsää. Kasvillisuustyypiltään alue on valtaosin tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasmetsää.
Paikoin on vähän karumpia kohoumia, joissa hyvin vanha mänty on pääpuulaji. Rinteillä ja alavimmilla paikoilla on kohtalaisesti lahopuuta ja puusto on yleisesti lievästi hoitamatonta (kuva
22). Alueella on myös useita vanhoja pystyyn kuolevia raitoja, joitain haapoja sekä pienialainen
puuton suolaikku, mahdollisesti ruoho- ja heinäkorpi, joka saattaa olla metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Muu osa kuviosta 15 on vaihtelevaa, sillä alueella on juuri
avohakattuja metsiä, uudistuskypsiä kuusikoita ja eri-ikäisiä kasvatusmetsiä.

Kuva 21 Jämsän keskustan ja Himoksen välistä metsäaluetta Valtatie 9:n pohjoispuolella.

Kuva 22 Edustavaa vanhaa ja sekapuustoista mustikkatyypin kangasmetsää Palomäen itäpuolella.
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Osa-alue 16, Sorvajärvi-Särkijärvi (ML) (kuva 23)
Alue muodostuu pääosin nuorista ja varttuneista, melko voimakkaasti käsitellyistä kuusi- ja
mäntyvaltaisista talousmetsistä. Alueen huomioinarvoisimmat elinympäristöt ovat Sorvajärvi
kapeine sekapuustoisine rantametsineen (kuva 24) sekä Sorvajärven länsipuolisen mökkitien
pohjoispuolella oleva pitkä ja kapea suokuvio (kuva 25), jonka suotyyppi on mahdollisesti
varsinainen sarakorpi (VSK). Suo on todennäköisesti metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen
tärkeä elinympäristö. Suokuvion puusto koostuu hieskoivusta ja männystä, lisäksi pientä kuusta
on jonkin verran. Lisäksi Särkijärven pohjoisrannan ja valaistun kuntopolun välissä on tuoretta
keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa sekä vähäistä korpisuutta, mutta
alueen puusto ei ole kovin luonnontilaista (kuva 25). Alueella on runsaasti virkistyskäyttöä ja
muun muassa valaistu kuntopolku.

Kuva 23 Sorvajärven ympäristö Jaatilanrinteen ja Ohasvuoren koillispuolella.

Kuva 24 Sorvajärvi ja sen pohjoisosan rantametsää.
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Kuva 25 Sorvajärven länsipuolinen suo (vasen kuva) ja Särkijärven pohjoispuolinen soistunut kangasmetsä.

Osa-alue 17, Rahkavuori [Suunnittelualueen ulkopuolella]
Alueella on Rahkavuoren luonnonsuojelualue, jonka eteläreunalla olevan kuusen juurella
havaittiin runsaasti liito-oravan jätöksiä. On todennäköistä, että liito-orava liikkuu laajemminkin
luonnonsuojelualuetta ympäröivissä lähimetsissä. Etenkin luonnonsuojelualueen eteläosasta
katsottuna sen etelä- ja lounaispuoliset metsät sekä Moiskalantien tienvarsimetsät voivat olla
puustorakenteeltaan liito-oravalle soveltuvia (kuva 26).

Kuva 26 Järeäpuustoisia kuusikkoja, jotka voivat soveltua liito-oravan elinympäristöksi.

Osa-alue 18, Koukkulampien alue (VL) [Suunnittelualueen ulkopuolella] (kuva 27)
Koukkulampia ympäröivä vanha männikkö on juuri avohakattu, mutta lammet itsessään kapeine
suoreunoineen ovat tärkeitä elinympäristöjä (kuva 28). Lammet ovat kooltaan noin 0,5 ja 1,1
hehtaaria ja melko luonnontilaisia, joten ainakin pienempi lampi on todennäköisesti vesilain 11
§:n tarkoittama suojeltu vesiluontotyyppi. Lukuun ottamatta tuoretta avohakkuuta heti lampien
eteläpuolella Koukkulammista kohti lounasta on varsin suuri ja yhtenäinen metsäalue iäkästä
kangasmetsää (kuva 29). Rinteen yläosassa ja kalliopaljastumilla kasvillisuustyyppi vaihtelee kuivan kanervatyypin (CT) ja kuivahkon puolukkatyypin (VT) kankaiden välillä, rinteen keskiosassa
ja painanteissa yleisin kasvillisuustyyppi on mustikkatyypin (MT) tuore kangas. Aivan rinteen alaosissa esiintyy myös käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta. Puusto vaihtelee
kuivimpien paikkojen kalliomänniköistä rehevämpien kohtien sekapuustoisiin alueisiin.
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Kuva 27 Koukkulampien alue suunnittelualueen itäosassa Haapajoenkulmassa.

Kuva 28 Koukkulammit.

Kuva 29 Rinteen yläosan iäkästä männikköä (vasen kuva) ja rinteen keskiosan kuusikkoa.
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[Osa-alueet 19–20 puuttuvat]
Osa-alue 21, Matkosvuori (ML) (kuva 30)
Matkosvuoren keski- ja itäosissa on useita lähekkäisiä suopainanteita (kuva 31). Pienialaiset suot
ovat osin ruohokorpea (RhK) ja tupasvillarämettä (TR), osin erilaisia rämeen ja korpien suoyhdistymiä. Pienialaiset ja ympäristöstään erottuvat suonotkelmat ovat metsälain 2. luvun 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Matkosvuoren eteläosassa lähellä junarataa olevalta Savonvuoren-Mäkelänvuoren alueella on
isohko yhtenäinen noin 16 hehtaarin kokoinen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristökokonaisuus. Se sisältää vanhaa uudistusiän selvästi ylittänyttä lahopuustoista
kuusivaltaista kangasmetsää, kalliojyrkänteen, luonnontilaisen kaltaisen, joskin mahdollisesti aikoinaan ihmisen kaivaman noron (Jeltinnoro) ja märkää luhtaista korpea (kuva 32). Savonvuoren
länsireunan jyrkänne ja sen alusmetsä on luokiteltavissa metsälain 10 § mukaiseksi erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi.
Matkosvuoren länsiosassa on jyrkkä rinnemetsä, jonka puusto on yleisesti hyvin iäkästä vaihdellen järeistä kuusikoista mäntyä kasvaviin vanhoihin kalliometsiin (kuva 33). Matkosvuoren jyrkänne on ainakin paikoin metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (jyrkänteet
ja niiden välittömät alusmetsät) ja jyrkänteiden päällä kasvavat vanhat mänty- ja kuusimetsät
metsälain tarkoittamia muita arvokkaita elinympäristöjä. On mahdollista, että kuusivaltaiset osat
alueesta ovat soveltuvia esimerkiksi liito-oravan elinympäristöksi. Jyrkänteen alusmetsät ovat
pääosin voimakkaasti käsiteltyjä.

Kuva 30 Matkosvuoren monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat alueet.
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Kuva 31 Pienialaisia korpi- ja rämealueita Matkosvuoren keskiosassa.

Kuva 32 Vanhaa luonnontilaisen kaltaista ja lahopuustoista kangasmetsää sekä rinnettä pitkin laskeva
noro, joka ympäristö on lehtoa.

Kuva 33 Matkosvuoren länsirinnettä, jossa vaihtelevat tuoreet kuusivaltaiset kangasmetsät ja karummat
vanhat kalliomänniköt.
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Osa-alue 22, Partalan Juveninkoski (kuva 34)
Juveninkoski on Partalan kylän läpi virtaava koski. Sen putouskorkeus on noin 6,6 metriä
(kuva35) ja se lienee Keski-Suomen suurimpia ellei suurin (Keski-Suomen ELY-keskus 2012).
Juveninkosken ja jokivarren ympäristö ovat pääosin melko harvapuustoista sekametsää. Alueella
on myös jonkin verran järeää kuusta sekä varttunutta ja iäkästä lehtipuustoa. Juveninkosken
ympäristö soveltunee hyvin esim. liito-oravan elinympäristöksi.

Kuva 34 Partalan Juveninkosken alue.

Kuva 35 Juveninkoski ja ympäröivää sekapuustoista rantametsää.
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Osa-alue 23, Partalankoski-Nytkymenjoki
Nytkymenjoen rantametsät sekä Tampereentien ja junanradan välinen metsäalue ovat tyypillisiä
käsiteltyjä talousmetsäalueita, joilla ei havaittu maastokäynnillä erityisiä luontoarvoja.
Nytkymenjoen reunametsät ovat tällä alueella nuoria tai nuorehkoja kuusivaltaisia sekametsiä.
Länsiosa osa-alueesta on uudistusikäistä havupuumetsää, joka on melko hoidettua ja väljähköä.
Osa-alue 24, Alhojärvi
Alhojärvi on peltojen keskellä oleva matala, rehevähkö luhtarantainen järvi (kuva 36). Alhojärvi
on valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva kohde. Alhojärvi ympäröivine
peltoineen on luokiteltu myös Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi eli ns.
MAALI-alueeksi.

Kuva 36 Näkymä lintutornista Alhojärven länsiosaan.
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Osa-alue 25, Kivilampsi (kuva 37)
Osa-alueelta on neljästä eri paikasta aikaisempia liito-oravahavaintoja (kuva 4-4).
Maastokäynnin ajankohdasta johtuen esiintymien nykytilaa ei pystytty varmistamaan, mutta
ainakin osan havaintopaikoista ja niiden ympäristöistä todettiin heikentyneen metsienkäsittelyn
vuoksi. Lahdentien ja junanradan ympäristössä on kuitenkin edelleen kuusivaltaisia varttuneita
sekametsiä (kuva 39), jotka soveltunevat edelleen liito-oravan elinympäristöksi.

Kuva 37 Kivilampsin alue.

Kuva 38 Varttunutta kuusivaltaista sekametsää junanradan itäpuolella.
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Osa-alueet 26 ja 27, Olkkola (kuva 39)
Osa-alue 26 (Sahatien pohjoispuolinen metsä) on lehtomaista kangasta ja lehtoa, jossa kasvaa
pääasiassa vanhaa järeää kuusta (kuva 40). Alue on paikoin vähän hoidetumpaa ja
talousmetsämaista,
paikoin
taas
luonnontilaisempaa
lahopuineen
ja
erirakenteisine
latvuskerroksineen. Alueella on paikoin myös reiluhkosti melko kookasta haapaa sekapuustona.
Alue voisi soveltua hyvin liito-oravan elinympäristöksi.
Osa-alue 27 (Lautatarhantien ja rannan välinen metsäalue) on melko iäkästä mustikkatyypin
kangasmetsää ja paikoin käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta (kuva 41). Osa-alueella
on myös joitain karumpia kallioisia ja mäntyvaltaisia kohtia. Alueen talousmetsien
monimuotoisuutta lisäävät mm. kasvillisyystyyppien vaihtelu, sekapuustoisuus ja puuston
korkeahko ikä. Lisäksi alueen länsipäädyssä havaittiin kolme liito-oravan jätöspuuta (kuva 4-17).

Kuva 39 Osa-alueiden 26 ja 27 sijainti ja rajaukset.

Kuva 40 Sahatien pohjoispuolella olevaa kuusivaltaista metsää.

Kuva 41 Lautatarhantien ja rannan välistä metsäaluetta.
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Osa-alue 28, Pitkävuori-Velkuunvuori (ML) (kuva 42).
Velkuunvuoren jyrkänne- ja mäenlakimetsä muodostuu vanhasta, monin paikoin uudistusiän jo
ylittäneestä männiköstä Rinteen yläosassa kasvaa lisäksi paikoin vähän vanhaa kuusta mäntyjen
seassa. Velkuunvuoren jyrkänne on paikoin metsälain 2. luvun 10 § mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö, vaikkakin jyrkänteiden alusmetsät ovat moninpaikoin voimallisesti käsiteltyjä
metsiä. Velkuunvuoren kallionlakimännikössä kulkee runsaasti käytetty polku.
Pitkävuoren länsirinteet muodostuvat puolestaan rehevimmistä kasvupaikoista. Rinteet ovat
yleisesti lehtomaista kangasta ja lehtoa, joissa kasvaa paikoin järeitä kuusikoita. Pitkävuoren
länsirinne on metsien rakenteeltaan melko sirpaleista, sillä sitä pirstovat useat hakkuut sekä
vanha hyppyrimäki. Hyppyrimäen pohjoispuolella on kuitenkin vielä järeää iäkästä kuusimetsää
(kuva 44), joka voisi hyvin soveltua esim. liito-oravan elinympäristöksi. Rehevää, järeäpuustoista
rinnelehtoa on myös etelämpänä lähellä Notkotietä ja Kaipolanväylää.

Kuva 42 Osa-alueen 28 rajaus.

Kuva 43 Velkuunvuoren vanhaa rinne- ja kallionlakimännikköä.

Kuva 44 Pitkävuoren järeitä ja reheviä kuusimetsiä. Vasen kuva hyppyrimäen pohjoispuolisesta kuusimetsästä, oikea kuva rinnemetsästä läheltä Notkotietä.
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Osa-alue 29, Kaipola
Kaipolan ala-asteen ympärillä olevat metsät ovat suurelta osin melko iäkkäitä ja järeäpuustoisia
kuusikoita lukuun ottamatta koulun länsipuolella olevaa suurehkoa taimikkovaiheessa olevaa
metsäaluetta. Kuusimetsät ovat kasvillisuustyypeiltään lähinnä mustikkatyypin tuoreita
kangasmetsiä ja käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisia kankaita. Kuusten seassa kasvaa monin
paikoin vanhahkoa mäntyä ja koivua sekapuustona, paikoitellen on myös yksittäisiä vanhahkoja
haapoja. Ala-asteelta vajaa kilometri etelään sijaitsee Lokalahti, jossa on myös lintutorni (kuva
45). Lokalahti on yksi Keski-Suomen maakunnan parhaista lintupaikoista ympäri vuoden.

Kuva 45 Vasemmalla havupuuvaltaista vanhahkoa sekametsää Kaipolan ala-asteen luoteispuolella, oikealla Lokalahden rantaluhtia ja lintutorni.

Osa-alue 30, Kappelin alue
Kappelin alueen sekä Hiomonkadun ja Hierrekadun itä- ja pohjoispuoliset alueet muodostuvat
pääosin varttuneista ja vanhahkoista sekametsistä. Etenkin kappelin ympäristön metsiä on
hoidettu melko voimakkaasti ja puusto on hieman harvahkoa. Osa-alueella on paikoin myös
nuorempien metsäalueiden kohtia, joista yhdessä kasvaa lehtikuusta (kuva 46).

Kuva 46 Vasemmalla harvahkoa sekametsää kappelin itäpuolella, oikealla pienialainen lehtikuusikko
Hierrekadun ja sähkönsiirtolinjan välissä.
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Osa-alue 31, Kaipolanniemi
Kaipolanniemen kärki (Kalmoniemi) on varttunutta, hyvin voimakkaasti hiljattain käsiteltyä
sekametsää (kuva 47). Alueelle on tehty äskettäin myös metsäautotie. Alueella ei havaittu
erityisiä luontoarvoja.

Kuva 47 Kalmoniemen harvennettua varttunutta metsää sekä uusi tiepohja.

