
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUUPPOLAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kirsi Hänninen-Valjakka 

     2001 

iittipa
Konekirjoitusteksti
16T-2.2-2



 2

SISÄLLYS      SIVU 

       

1. JOHDANTO     3 

2. TUTKIMUSALUE     3 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT    4 

4. MAAPERÄ     5 

5. KASVILLISUUS     6 

 5.1 Metsäkasvillisuus    6 

  5.1.1. Karukkokankaat(CIT), kuivat (CT)  7 

            ja kuivahkot kankaat (VT)   

  5.1.2. Tuoreet kankaat (MT)  8 

  5.1.3. Lehtomaiset kankaat (OMT)  9 

 5.2. Suokasvillisuus    10 

 5.3 Puolikulttuurikasvillisuus   14 

 5.4. Ranta- ja vesikasvillisuus   14 

  5.4.1. Korttajärvi   14 

  5.4.2. Lehesjärvi   16 

  5.4.3. Ykshaukinen   18 

  5.4.4. Alvajärvi   18 

  5.4.5. Autiojoki   19 

  5.4.6. Tervajoki   20 

  5.4.7. Muut    22 

6. LIITO-ORAVA     23 

7. PUUPPOLAN LUONTOARVOT    31 

 7.1. Uhanalaiset ja harvinaiset lajit   31 

 7.2. Arvokkaat luontokohteet ja alueiden hoitosuositukset 33 

  7.2.1. Metsälain mukaiset erityisen tärkeät 33 

          elinympäristöt 

  7.2.2. Muut arvokkaat kohteet  35 

KIRJALLISUUS     39 

KARTAT 1, 2 ja 3 

LIITTEET: valokuva-aineisto Puuppolasta 

 



 3

 

1. JOHDANTO 

 

Jyväskylän maalaiskunnan Puuppolan kylään ollaan laatimassa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. 

Kaavan laatiminen edellyttää muiden selvitysten ohella myös alueen luontoarvojen tarkkaa 

selvittämistä. Tämä selvitys on tehty Puuppolan yleiskaavan laatimista varten ja siinä on kuvattu 

alueen luonnonympäristö pääpiirteittäin kasvillisuus ja liito-oravat huomioiden sekä kartoitettu 

siellä esiintyvät luonnonarvot ja luonnonolosuhteiltaan edustavimmat alueet. Tarvittaessa on 

annettu alustavia suosituksia maankäytöstä. Kaavoituksessa tulisi edistää luonnonsuojelun kannalta 

arvokkaiden luontotyyppien säilymistä kuin myös edistettävä eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden 

ominaispiirteiden säilymistä. Vesilain ja metsälain muutosten yhteydessä lisättiin myös kyseisiin 

lakeihin maininnat huomioon otettavista elinympäristöistä.   

 

Tässä yhteydessä ei ole erikseen arvioitu alueen kulttuurimaisema-arvoja, sillä niitä on aikaisemmin 

selvitetty Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden tutkimuksen 

yhteydessä (Horppila-Jämsä & Salminen 1996).  

 

2. TUTKIMUSALUE 

 

Tutkimusalue sijaitsee 12 kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen Saarijärventien ja valtatie 4:n varrella. 

Selvityksen kohteena oleva alue käsittää Puuppolan kylän keskeisimmät osat (kartta 1). Näistä 

uuden rakentamisen kannalta tärkeimmät kohteet ovat Tanttila, Matinmäki, Haukkamäki, 

Sakarinmäki, Lehmämäki ja Hylkylammen ympäristö. Pohjoisessa rajaus kulkee Survonkalliolta 

Rässälänkorven halki Tervajoelle, mistä rajaus jatkuu etelään Tervajokea ja itään Salmelantietä 

seuraten.  Idässä alue päättyy Punavuoreen sekä Kappelin ja Lehtolan peltoihin. Etelässä alue 

ulottuu Alvajärven pohjoisosasta Sakarinmäen poikki, Jokiniementien eteläpuolitse länteen. 

Lännessä selvitysalue on rajattu pääosin laajempien peltoaukeiden länsireunaan, mistä rajaus kulkee 

etelään Hylkylammen ja Ahvenlammen välistä.  

 

Ensiksi pyrittiin käymään tarkasti läpi vuonna 1997 hyväksytyssä Puuppolan osayleiskaavassa 

rakentamiskäyttöön merkityt alueet (AP ja T-alueet) sekä ranta-alueet. Selvitystä laajennettiin em. 

alueiden lähituntumaan virkistys- tai metsätalouskäyttöön merkityille alueille ja isompien teiden 

varsille, jonne uutta rakentamista todennäköisesti on lähiaikoina tulossa sekä peruskarttatulkinnan 
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perusteella mahdollisesti merkittäviä luontoarvoja sisältäville muille kohteille kuten pienvesille,  

purojen varsille, lehtipuuvaltaisiin metsiin, jyrkänteisiin ym. Kartoituksessa on keskitytty 

Puuppolan luonnontilaisina säilyneisiin osiin, jolloin selvityksen ulkopuolelle on jätetty mm. 

rakennetut tontit, pellot, hakkuu-alueet, maa-ainestenottoalueet, joutomaat yms.    

Puuppola on pinnanmuodoiltaan mäkien, niiden välisten laaksojen ja rinteiden muodostamaa 

vaihtelevan kumpuilevaa maastoa. Alueen korkeimmat kohdat ovat Sakarinmäki ja Lehmämäki 

noin 150 mpy. Aluetta rajaava Punavuori kohoaa 175 mpy. Puuppolan länsiosa kuuluu Puuppolan 

maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja itäosa puolestaan Kuukanpään 

maakunnallisesti erityisen edustavaan kulttuurimaisema-alueeseen. Vanha kyläasutus ja pellot ovat 

sijoittuneet pitkänomaiseksi etelä-pohjois-suuntaiseksi muodostelmaksi vanhan Saarijärventien 

varrelle sekä järvien rannoille.  Puuppola on yleiskuvaltaan säilyttänyt maalaismaisen luonteensa 

huolimatta siitä, että uutta pientalorakentamista on viime vuosina tullut alueelle huomattavasti. 

Merkittäviä uudemman pientalorakentamisen alueita on mm. Tanttilan tuntumassa ja sen 

pohjoispuolella, Sakarinmäessä, Vertaalan- ja Matinmäentien varrella. Vanhaa rakennuskantaa on 

lähinnä peltoaukeiden reunaan keskittyneenä. Puuppolassa on vielä useita toimivia tilakeskuksia, 

joten maisemakuvaa hallitsevat rinnepellot ovat pääosin säilyneet viljelyksessä tai laidunkäytössä. 

Perinteistä maisemakuvaa ovat kuitenkin uhkaamassa joidenkin peltojen viljelykäytön loppuminen 

ja uudisrakentaminen pelloille maisemallisesti aroille paikoille.  

 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Aineiston keruu aloitettiin kokoamalla olemassa oleva tieto aikaisemmin Puuppolasta tehdyistä 

tutkimuksista ja selvityksistä, joista keskeisimpiä ovat kulttuurimaisema-inventointi (Horppila-

Jämsä & Salminen 1996), perinnemaisemainventointi ( Kivelä 2001) ja Niittoprojektin 1998 

vesikasvillisuuskartoitus ( Nieminen & Yliolli 1998) ja lintutieteellisen yhdistyksen linnustotiedot 

Alvajärveltä. Yleispiirteiden kuvaamisessa ja kasvillisuustyyppien rajaamisessa käytettiin apuna 

peruskarttaa ja ilmavalokuvia. Kunnan omistamilta mailta oli käytettävissä myös metsäkuviotiedot. 

Maaperätiedot ovat maatalouden tutkimuskeskuksen maaperäkartasta (1:20 000). Selvityksessä 

käytetään retkeilykasvion nimistöä (Hämet-Ahti ym. 1998). Suokasvillisuuden ja -tyyppien nimistö 

noudattaa Eurolan ym. (1994) suokasvillisuusopasta. Metsäkasvillisuutta kuvataan A.K. Cajanderin  

(1926) kehittämän metsätyyppikäsitteen mukaan. Uhanalaisista lajeista käytetään vanhan 

uhanalaisluokittelun rinnalla valmisteilla olevaa uutta IUCN:n mukaista luokitusta. 
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Luonnonympäristön nykytilaa kartoitettiin 7.6- 26.8.2001 välisenä aikana. Maastoinventointi 

tapahtui kävelemällä läpi tutkittavat alueet. Kortta- ja Lehesjärven rantoja tutkittiin myös järveltä 

käsin soutelemalla ja poikkeamalla rantaan alueilla, joista saattaisi löytyä mielenkiintoista lajistoa 

tai luontotyyppejä. Mökkirannat ja osa lehmälaitumien rajaamista jokirannoista jätettiin lähemmin 

tutkimatta. Kasvillisuuden yleispiirteet (valtalajit, metsätyyppi, puuston rakenne) kuvattiin ja 

kasvillisuuskuviot rajattiin pääpiirteittäin karttaan. Kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan 

mielenkiintoisilta vaikuttaneet alueet inventoitiin tarkemmin. Erityistä huomioita kiinnitettiin mm. 

alueiden edustavuuteen, luonnontilaisuuteen ja monimuotoisuuteen, uhanalaisiin ja harvinaisiin 

lajeihin. Metsitetyt ja umpeenkasvaneet pellot on käsitelty omana luokkanaan samoin kuin alle 30-

vuotiaat ja siitä nuoremmat metsät. Näiltä alueilta merkittiin ylös vain pääpuulaji ja ikä.  

 

Potentiaalisia uhanalaisen liito-oravan elinympäristöjä (vanhat kuusi- ja sekametsät) käsittäviltä 

rakentamiskäyttöön merkityiltä kohteilta etsittiin järjestelmällisesti merkkejä kyseisen lajin 

esiintymisestä mm. etsimällä papanoita järeiden kuusten ja haapojen tyveltä. Näiltä alueilta pyrittiin 

kartoittamaan pesäpuut ja hahmottamaan lajin esiintymän ja lajille sopivan alueen laajuus. Tulosten 

perusteella laajennettiin läpikäytävää aluetta paremman kokonaiskuvan saamiseksi lajin 

esiintymisen laajuudesta Puuppolassa. Näillä alueilla tutkittiin satunnaisesti suurempien kuusten 

tyviä sekä havainnoitiin mahdollisia pesäpuita.     

 

4. MAAPERÄ 

 

Alueen maaston perusrakenne on kallioperän voimakkaiden korkeusvaihteluiden ja kallioperän 

murroslinjojen muovaamaa. Puuppolan mäkialueita peittää mannerjäätikön muovaama ohut 

soramoreenikerros. Avokallioita tavataan vähän, vain Punavuoresta sekä Sakarin- ja Lehmämäestä. 

Lähes yhtä laajalti soramoreenin ohella esiintyy mäkien väliin ja rannoille keskittyviä hiesumaita. 

Valtaosa hiesumaista ja hienoa hietaa sisältävistä maista on raivattu pelloiksi lukuun ottamatta 

laajaa Rässälänkorven hiesualuetta. Saraturvevaltaiset sekä hienoa hietaa sisältävät maat on myös 

useimmiten otettu viljelykäyttöön.  Soita on tutkitulla alueella vähän. Länsi- ja pohjoisosaan 

pääasiassa sijoittuvat rahkaturvevaltaiset suoalueet on ojitettu ja saraturvevaltaiset maat otettu 

viljelyyn. Hylkylammen rannoille ja Tanttilan pohjoisosaan on jäänyt viljelyn ulkopuolelle 

pienialaisia saraturvealueita. Liejupohjaisia maita löytyy lähinnä järvien rannoilta.  
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5. KASVILLISUUS 

 

Alueelle on ominaista asutuksen ja peltojen sijoittuminen kylän ydinalueille isojen teiden ja järvien 

tuntumaan laajempien yhtenäisten metsäalueiden keskittyessä niiden ulkopuolelle. Yleensä  

asutusalueen metsät ovat pirstoutuneet pieniksi saarekkeiksi peltoalueille sekä asutuksen väliin. 

Pientalotonteille on usein jätetty luonnontilaisia metsänosia, joita tässä selvityksessä ei erikseen 

inventoitu. Soita tavataan tutkimusalueella niukasti. Valtaosa soista on ojitettu ja vain muutama 

voidaan luokitella huomionarvoiseksi kohteeksi. Järvet ja joet rantoineen ovat tärkeitä 

maisemaelementtejä ja sisältävät paikoin myös biologisesti tärkeitä biotooppeja. Puuppolassa on 

lisäksi lukuisia viljelystä poistettuja peltoja, joista osa on metsitetty.   

 

5.1 Metsäkasvillisuus 

 

Laajimpina ja runsaslukuisimpina kohteina Puuppolassa esiintyvät viljellyt kasvillisuudeltaan 

yksipuoliset kasvatusmetsiköt. Lähes samassa määrin esiintyy eri-ikäisiä taimikoita ja 

hakkuuaukeita. Erityisen laajamittaisia avohakkuita on tehty Puuppolan pohjoisosissa mm. 

Survonkalliolla ja Rässälänkorvessa, Lehmämäen pohjois- ja eteläosissa sekä Laahamäen 

länsipuoliskolla. Puuppolan alueen metsäkasvillisuudessa vallitsevat viljavuudeltaan lehtomaiset 

käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsät. Hieman karumpaa ja lajistoltaan yksipuolisempaa 

mustikkatyypin kangasmetsää esiintyy lähes yhtä runsaasti. Puolukkatyypin- ja sitä karumpia 

metsätyyppejä tavataan vain satunnaisesti pienialaisina kuvioina joiltain mäkien lakiosilta ja 

kallioalueilta. 

 

Puuppolan metsille on luonteenomaista ikääntyneiden tai ikääntyvien metsien merkittävä osuus, 

vaikka varsinaisia vanhan metsän kriteerit täyttäviä metsäkohteita ei esiinny. Laajimmat yhtenäiset 

varttuneen metsän kuviot löytyvät Haukkamäestä, Laahanmäestä sekä Pyyvuoren ja Sakarinmäen 

länsiosista. Puuston kuusivaltaisuus on erittäin suuri, sillä lähes kaikki metsät ovat puhtaita kuusi- 

tai kuusisekametsiä. Muutamia luonnontilaisen kaltaisia varttuneemman metsän laikkuja on säilynyt 

paikoin mm. Rässälänkorvessa, Haukkamäessä ja Sakarinmäessä. Ikääntyviä lehtipuuvaltaisia 

metsäkuvioita ei enää tavata juuri muuta kuin siellä täällä esiintyvinä pieninä laikkuina. Sen sijaan 

nuoria, lähinnä istutusperäisiä lehtimetsäsaarekkeita pistää silmään yleisesti.   Alueen metsien 

rakenteessa näkyy vielä joissain paikoin laidunvaikutteisuus, joka on seurausta aikoinaan ja osin 
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vielä nykypäivänä harjoitetusta karjan laiduntamisesta. Metsä- ja suotyyppien pääpiirteittäiset 

rajaukset on esitetty kartassa 2. 

 

5.1.1 Karukkokankaat (CIT), kuivat (CT) ja kuivahkot (VT) kankaat  

 

Kuivien tai karukkokankaiden kasvillisuutta esiintyy harvalukuisena ja pinta-alallisesti 

vaatimattomina kuvioina yksinomaan mäkien kallioisiin lakiosiin keskittyneenä ja lähinnä 

kuivahkoihin kankaisiin vaihettuvina tyyppeinä. Kyseisillä kalliometsillä puuston valtalajina kasvaa 

harvakseltaan kitukasvuinen mänty. Yksittäispuina voi kasvaa myös haapaa ja kuusta. Niukka 

pensaskerros koostuu katajan lisäksi muutamien lehtipuiden- haavan, pihlajan ja rauduskoivun 

taimista. Laahanmäestä ja Pyyvuoresta löytyy myös muutama keloutunut mänty ja Matokalliolta 

myös kelohaapa.  Kaikkein paahteisimmilla ja karuimmilla paikoilla pienet kalliopaljastumat 

vuorottelevat valko-, harmaa -ja palleroporonjäkälä ja isohirvenjäkäläkuvioiden sekä 

seinäsammalkasvustojen lomassa. Kalliometsille tyypilliset louhikot, siirtolohkareet ja jyrkät 

kallioseinämät ovat usein jäkälä- ja sammalpeitteisiä. Kiviltä voi tavata mm. nuokkuvarsta,                        

- kivitiera- ja harmosammalta. Ohuen humuskerroksen peittämällä varpuvaltaisella maapohjalla 

voivat runsaita olla etelänvariksenmarja, kanerva ja puolukka, mustikan ilmestyessä 

kenttäkerrokseen tyyppien reunoilla. Siellä täällä voi erottaa lampaannatatupsakkeita ja 

metsälauhaa. Kallioseinämillä kasvaa kallioimarretta, haurasloikkoa ja kivikkoisilla rinteillä välillä 

kieloa. Painanteissa toisinaan esiintyvät rahkasammalet viittaavat lievään soistumiseen. 

 

Kalliometsiä löytyy Lehmämäen kallioilta, Pyyvuorelta, Punavuorelta, Laahanmäestä sekä 

Matokalliolta ja niiltäkin pinta-alaltaan varsin mitättöminä pääasiassa kuivahkojen kankaiden 

ympäröiminä kuvioina. 

 

Kuivahkot kankaat ovat yleensä lajistoltaan vaatimattomia ja yksipuolisia männyn hallitsemia 

alueita. Pinta-alallisesti niitä on Puuppolassa varsin vähän ja ne sijoittuvat pääasiassa Pyyvuoreen ja 

Lehmämäkeen, jossa laajimmat puolukkatyypin kankaat ovat vielä alle 30-vuotiaita nuoria metsiä.  

Pienen laikuttain niitä voi nähdä myös Vertaalantien alueella, missä laajemmat mäntyvoittoiset 

metsät ovat kuitenkin ojitettua isovarpurämettä. Sekapuina kuivahkoilla kankailla esiintyy yleensä 

vain rauduskoivu ja kuusi. Pensaskerros on harvahkoa ja siinä esiintyy katajaa sekä haavan, 

harmaalepän, pihlajan ja rauduskoivun taimia.  
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Kenttäkerrosta luonnehtii varpuvaltainen kasvillisuus, jossa valtalaji puolukka esiintyy vain hieman 

mustikkaa peittävämpänä. Harvalukuista heinä- ja ruoholajistoa edustavat metsätähti, metsälauha, 

kultapiisku, oravanmarja, kevätpiippo ja kangasmaitikka. Pohjakerros on lähes yksinomaan 

seinäsammalvaltainen, harmaa- ja valkoporonjäkälien esiintyessä harvakseltaan. 

 

5.1.2 Tuoreet kankaat 

 

Puuppolan tuoreilla kankailla yleisin puulaji on kuusi. Mäntyä esiintyy valtapuuna vain parissa 

kohteessa mm. Lehmämäessä, mutta sekapuuna se on tuoreilla kankailla varsin yleinen. Sekapuina 

viihtyy männyn lisäksi tavallisimmin rauduskoivu, jonka ohella tavataan harvakseltaan kaikkia 

tavanomaisimpia puulajejamme  kuten haapaa, harmaaleppää, tuomea, raitaa ja pihlajaa.  

Vaikka lehtipuusto on pääosin nuorta, voi siellä täällä erottua jokunen järeämpi lehtipuuyksilö. 

Pensaslajistoon kuuluvat niinikään tavalliset kuusi, pihlaja, harmaaleppä, rauduskoivu, haapa ja 

kataja. Usein esiintyy myös vattua. Tuoreille kankaille on tavallisesti ominaista runsaskivisyys.  

 

Tuoreilla kankailla kenttäkerros on yleensä varpuvaltainen ja useimmiten vähälajinen. Lajirunsaus 

kuitenkin vaihtelee puulajin ja puuston tiheyden mukaan. Tiheäpuustoisilla paikoilla maapohjaa 

peittää lähinnä neulaskarike tai niukka seinäsammalkasvusto. Harvennetuissa valoisammissa 

metsissä ovat metsälauha, metsäkastikka ja vattu selvästi runsastuneet. Kenttäkerroksen 

tyyppilajistoa edustavat valtalajien mustikan ja puolukan lisäksi, metsämaitikka, oravanmarja, 

lillukka, metsäkurjenpolvi, iso- ja nuokkutalvikki, rätvänä sekä metsäimarre. Melko yleisesti 

tavataan vanamoa, vanhemmissa sammaleisissa metsissä myös yövilkkaa ja hieman kuivemmilla 

rinnepaikoilla laajojakin kielokasvustoja. Pohjakerroksessa parhaiten viihtyy seinäsammal, mutta 

myös kerrossammal voi esiintyä peittävänä.   

  

Valtaosa tuoreista kankaista on talousmetsäkäytössä. Voimakkaan harvennuksen jäljet näkyvät niin 

puulajiston yksipuolisuutena (kuusen suosiminen), puuston tasaikäisyytenä ja kenttäkerroslajiston 

muutoksina valoisuudesta hyötyvien lajien (mm. metsälauha, vattu) runsastuessa. Laajimmat ja  

samalla luonnontilaisenkaltaisimmat varttuneet tuoreen kankaan metsät löytyvät Sakarinmäestä ja 

Laahanmäestä. Näissä metsissä yleensä monilajinen puusto sisältää vähäisessä määrin 

lehtilahopuustoa, kääpäisiä pökkelöitä ja joitain maalahopuita. Tuoreen kankaan sisällä maaston 

painanteissa märemmillä kasvualustoilla on nähtävissä pienialaisia korpeentumisen merkkejä mm. 

metsäkortteen, suo-orvokin, pallosaran, polkusaran ja mesimarjan runsastuessa kenttäkerroksessa.  
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Pohjakerroksessa puolestaan soistuvia paikkoja peittää korpirahka- ja korpikarhunsammalmatto. 

Tällaisia korpijuotteja tavataan ainakin Laahanmäestä Rättälin tilalle vievän tien itäpuolelta sekä 

Sakarinmäen keskiosista. Tuoreen kankaan kasvillisuuden kanssa paikoin vuorottelevat myös 

vaateliaamman kasvillisuuden laikut käenkaali valtalajinaan.  

 

5.1.3 Lehtomaiset kankaat 

 

Puuppolassa on säilynyt varsin paljon lehtomaisia kankaita huolimatta juuri niillä tehdyistä 

mittavista avohakkuista. Jäljellä olevista metsistä vain murto-osa on luonnontilaisia tai 

luonnontilaisenkaltaisia, sillä voimaperäiset harvennukset ovat kohdistuneet myös kyseiseen 

metsätyyppiin. Lehtomaisia kankaita on nähtävissä niin tasamaalla, kuin mäkien alarinteillä ja 

notkopaikoissa. Niiltä löytyvät kasvi- ja eläinlajistoltaan kuin myös luonnonympäristöltään  

tutkimusalueen monimuotoisimmat metsäkohteet. 

 

Lehtomaisille kankaille on tyypillistä ikääntyvän tai ikääntyneen puuston suuri määrä, mitä osoittaa 

myös useilla kohteilla puiden naavaesiintymät. Valtapuuna on yleensä kuusi, mutta myös joitain 

varttuneen rauduskoivun hallitsemia kohteita on havaittavissa ja kosteapohjaisilla aloilla jopa 

hieskoivu voi olla vallitseva. Joillekin lehtomaisille kankaille kuten Haukan- ja Sakarinmäkeen on 

istutettu mäntyä. Sekapuuna voi esiintyä rauduskoivun lisäksi mäntyä, harmaaleppää, haapaa, 

raitaa, pihlajaa ja tuomea. Pensaskerros on usein monilajinen, paikoin jopa tiheä. Pensasto voi 

sisältää tavallisimpien lehtipuiden taimien ohella vaateliaampaa koiranheittä, näsiää, lehtokuusamaa 

sekä korpipaatsamaa. Kulttuuriperäisiä lajeja kuten punaherukkaa, metsäruusua, terttuseljaa ja 

korallikanukkaa voi esiintyä asutuksen lähimetsissä. Vadelma on runsas etenkin tuoreissa 

harvennusmetsissä. Nuoresta laidunvaikutteisesta lehtomaisen kankaan metsästä löytynyt  

pussikämmekkä on maininnanarvoinen, uuden IUCN luokituksen mukaan valtakunnallisesti 

silmälläpidettävä laji. 

 

Kenttäkerrokselle on luonteenomaista heinien ja ruohojen runsaus varpujen esiintyessä 

harvalukuisina. Puuppolassa lehtomaisen kankaan selvimmät indikaattorilajit ovat käenkaali ja 

mustikka, joiden lisäksi tyypillisimmistä lajeista mainittakoon vaateliaat nuokkuhelmikkä, 

sudenmarja, metsäorvokki ja  metsäimarre. Valoisia, erityisesti harvennettuja metsiä hallitsee 

metsäkastikka. Toisin paikoin oravanmarja pistää silmään tiheinä kasvustoina. Muita viljavilla 

kasvupaikoilla viihtyviä, mutta vain paikoittain tavattavia lajeja ovat mustakonnanmarja,  
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kevätlinnunherne, kurjenkello, tesma, lehtokorte, metsävirna ja rauhoitettu valkolehdokki. Yleisinä 

esiintyvät myös sormisara ja metsäkurjenpolvi. Puutarhakarkulaisina Vertaalantien varren 

metsiköstä tavattiin mm. kaukaasianmaksaruohoa ja vuorikaunokkia. Epäyhtenäinen pohjakerros 

koostuu enimmäkseen kerros- ja metsäliekosammalesta, mutta myös seinäsammal voi olla peittävä. 

Nuoremmat tiheäpuustoiset kuusikot ovat yleensä niukkalajisia, neulaskarikkeen tukahdutettua 

kenttäkerroskasvillisuuden.  

 

Lehtomaisilla kankailla on paikoin mm. maaston painanteissa, ojien varsilla ja lähteisillä alueilla 

korpilaikkuja. Näillä paikoilla mesiangervo, metsäkorte, huopaohdake, ojakellukka, hiirenporras, 

suokeltto, metsä- ja korpi-imarre sekä metsäalvejuuri muodostavat selvästi muusta kasvillisuudesta 

erottuvia kasvustoja. Pohjakerroksessa voi tällöin nähdä mm. lehväsammalta, 

korpikarhunsammalta, oka-, korpi- ja haprarahkasammalta.  

 

Mielenkiintoisena ja alueella harvinaisena esiintyvänä lehtomaisen kankaan biotooppina 

mainittakoon Laahanmäen vanha luonnontilainen rinnekoivikko, jossa lahopuuston osuus on jo 

varsin kohtuullinen. Kohde ei kuitenkaan vielä täyttäne vanhan metsän kriteerejä. Laajaan 

hakkuuaukeaan ja peltoon rajautuvalla lehtomaisella kuviolla on nähtävissä melko paljon kääpäisiä 

koivupökkelöitä, maalahopuita ja lahoavia koivuja. Itään päin mentäessä metsäkuvaan ilmestyy 

myös havupuita, erityisesti kookasta kuusta. Valuvedet virtaavat ylärinteestä koivikon halki, mikä 

näkyy myös kenttäkerroskasvillisuudessa mm. hiirenportaan, iso- ja metsäalvejuuren, korpi-

imarteen sekä mesiangervon yleisyytenä. Monilajisessa, mutta verraten tavanomaisessa 

kasvilajistossa viihtyvät myös käenkaali, mustikka, metsäkastikka, metsäkurjenpolvi, ojakellukka ja 

sudenmarja. Vanhoista piikkilangoista päätellen aluetta on aikoinaan laidunnettu.     

 

5.2 Suokasvillisuus 

 

Soita esiintyy tutkimusalueella niukasti laajempien suoalueiden jäädessä tutkimusalueen 

länsipuolelle. Suot ovat tyypillisesti kapeita korpijuotteja maaston painanteissa tai 

metsätalouskäytössä olevia ojitettuja rämeitä. Järvisyydestään ja runsaasta vesistöstään huolimatta 

alueelta löytyy vain muutama rantaluhta, vaikkakin luhtamaisia rantapensaikkoja on monin paikoin. 

Lähteitä esiintyy muutamissa paikoissa siellä missä pohjavesi purkautuu pintaan. Näistä täysin 

luonnontilaisena on enää yksi lähde. Suotyypit on merkitty kartaan 2.   
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Tanttilassa Viianniittyjen eteläpuolella peltoihin rajautuen on kehittynyt ryteköitynyttä, hieman 

lähteisiä ja luhtaisia piirteitä omaavaa ruoho- ja heinäkorpea (RhK). Luonnontilaisena säilyneellä 

suolla vuorottelevat kuivemmat mätäspinnat ja märemmät välipinnat, mistä johtuen kasvillisuus on 

muotoutunut hyvin mosaiikkimaiseksi. Monilajisessa vielä pääosin nuoressa puustossa vallitsevat 

harmaaleppä ja hieskoivu. Niiden ohella esiintyy harvalukuisena myös hieman järeämpää mäntyä 

sekä haapaa, tuomea ja raitaa. Pensaskerroksessa erottuvat vattu, erilaiset puuntaimet sekä 

tavallisimmat pajulajit (mustuva- ja kiiltolehtipaju). Korpien luonnehtijalajia-  

kuusta - on vasta siellä täällä alikasvoksessa. Suolla on jonkin verran maalahopuuta ja muutamia 

kääpäisiä koivuja pystyssä. Tyypillistä kenttäkerroksen kasvillisuudelle on varpujen ja heinien 

vähyys ruohojen esiintyessä yleisinä. Suota vallitsevaa mätäspintaa luonnehtii korpikasvillisuus 

kuten metsäkorte, metsäimarre, riidenlieko, käenkaali, metsätähti, lillukka, mesimarja, heinä- ja 

sarakasveista puolestaan viitakastikka, jokapaikan- ja harmaasara. Näiden ohessa kasvaa 

niukemmalti myös muuta korpilajistoa mm. pikkutalvikki, metsämaitikka ja metsäalvejuuri. 

Pohjoisosassa mätäspinnoilla on hieman epätyypillisempää rämeisyyteen viittaavaa kasvillisuutta 

kuten puolukkaa. Väli- ja rimpipinnoilla esiintyy peittävänä luhtamaista leimaa antava vehka, 

joukossaan niukemmalti kurjenjalkaa ja rentukkaa. Näiden lisäksi yleisiä ovat suo-orvokki ja 

erityisesti mesiangervo. Toisinaan suolla näkyy lähteisyyttäkin osoittavaa huopaohdaketta, 

ojakellukkaa ja karhunputkea. Pohjakerroksen turvekerros on vielä epäyhtenäinen. Mätäspinnoilta 

tavataan enimmäkseen korpikarhun- ja  seinäsammalta. Okarahka-, jokasuon-, korpirahka- ja 

vaalearahkasammalet ovat keskittyneet pääosin väli- ja rimpipinnoille kuten myös paikoin runsas 

luhtakuiri- ja lehväsammal. 

 

Em. suon länsipuolella nuoren sekapuumetsän ja vanhan pellon rajalla on luonnontilainen avolähde 

ja sen reunoilla kapealti hyllyvää sammal-heinäpeitteistä lähdepintaa. Vaikka lähde on 

luonnontilainen ei siltä tavata varsinaista lähdelajistoa. Lähteen laidalla viihtyvät mm. luhtarölli, 

rantamatara, niittykellukkaa, kurjenjalka, luhtatähtimö ja suo-orvokki. Sammalista esiintyy 

luhtakuirisammalta. Lähteeltä virtaa itään tiheäkasvuisen nuoren metsän ja 

harmaalepikko/pajukkoalueen läpi lähes huomaamaton lähdepuro, joka laskee alapuolista suota 

kiertävään pelto-ojaan. Reunoille on tullut mesiangervo, niittykellukka - hiirenporras-alvejuuri-

vattuvaltaista kasvillisuutta. 

 

Valtatie 4:n itäpuolelle Rässälänkorvessa sijaitsevaan notkoon on kehittynyt harmaaleppä-

hieskoivu-kuusivaltaista korpikasvillisuutta. Suo edustaa lähes luonnontilaista rehevää ruoho- ja 
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heinäkorpea, jossa paikoin näkyy sarakorpimaisia piirteitä. Valtatie pengerryksineen lienee 

aikoinaan vaikuttanut vesitalouteen länsireunaa kuivattaen. Mätäs- ja välipintojen laikuttamassa 

kenttäkerroksessa on välillä kasvittomia ja upottavia ruoppapintoja. Monilajisen kenttäkerroksessa 

välipintakasvillisuus vaihtelee; reunoilla on enimmäkseen korpi- ja viitakastikkaa, joukossaan 

suohorsmaa ja mesiangervoa. Vähäpuustoisempaa keskiosaa leimaa nevamainen pullo,- harmaa- ja 

saravaltainen sarakasvillisuus joukossaan runsaasti myös lähteisyyttäkin osoittavaa tähtisaraa. 

Luhtaisuutta ilmentävistä lajeista luhtatähtimö muodostaa välipinnoille monin paikoin peittäviä 

mattoja ja keskiosasta erottuu puolestaan viiltosara runsaana. Luhtaisuutta osoittaviin lajeihin 

kuuluu myös suolla tasaisen harvakseltaan kasvava kurjenjalka. Vähäinen varvusto, lähinnä 

puolukka, on keskittynyt mm. maatuvista kannoista muodostuneille mätäspinnoille, joille 

keskittyvät myös metsätähti, rätvänä, metsäkorte ja isotalvikki. Muita niukempina esiintyviä 

korpilajeja ovat korpikaisla, ojakellukka, rantamatara, jokapaikansara ja suo-orvokki. Puusto 

käsittää kituliaan harmaalepän ohella isokokoisempaa hieskoivua sekä pientä kuusta. Suolla näkyy 

niukalti maatuvaa lahoriukua, joitain pystyyn kuolleita ohuita riukuja ja pari kelokuusta. Yksi 

isompi  kuusi on kaatunut maahan. Pohjakerroksen sammalet esiintyvät paikoittain, mutta välillä 

selvästi erottuvina yhtenäisinä mattoina. Yleisimmät lajit ovat vaalea- ja okarahka- ja 

luhtakuirisammal, reunoilla ja mätäspinnoilla myös seinä- ja kerrossammal.  

 

Rässälänkorpeen hakkuuaukean keskelle on jätetty hieskoivua, harmaaleppää, kuuta ja mäntyä 

kasvava hieman epätyypillinen sarakorpilaikku. Puusto (hieskoivu, kuusi, harmaaleppä ja mänty) 

on sijoittunut mättäille, joissa kenttäkerroskasvillisuutta hallitsevat puolukka, metsäkorte, rätvänä ja 

metsätähti. Valtaosin suota luonnehtii suursarainen välipintakasvillisuus pullo- ja tähtisara sekä 

luhtaisuuttakin osoittava harmaasara valtalajeinaan. Jouhivihviläkin on paikoin runsas. 

Kurjenjalkaa, luhtamataraa ja suo-orvokkia tavataan harvalukuisina. Paikoin maassa on lahoriukua 

ja reunalla töröttää yksinäinen koivupökkelö. Pohjakerroksen laikuttainen sammalisto koostuu 

hapra-, sara- ja jokasuonrahkasammalista. 

 

Alvajärven länsipuolista suojaista rantaa luonnehtii rimpipintainen sara- ja heinäluhtakasvillisuus, 

joka muuttuu rantaviivan tuntumassa kastikkavaltaiseksi luhtamaiseksi erittäin tiheäksi pajukoksi ja  

edelleen pellonreunuspusikoksi. Luhta-alueelle on levinnyt niukalti kiiltolehtipajua. Valtalajeina 

esiintyvät luhtaisuutta ilmentävät viilto- ja pullosara. Luhtaruohoista runsaimmat vehka ja 

kurjenjalka vuorottelevat kenttäkerroksessa. Paikoin rantaviivan tuntumassa erottuu 

osamankäämikasvustoja, välillä viitakastikka on peittävä. Harvalukuisempina löytyy tyypillisiä 
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luhtalajeja kuten luhtavuohennokka, rantakukka, rantamatara, ranta-alpi ja suoputki. Epäyhtenäisen 

ja niukan pohjakeroksen lajistoon kuuluvat luhtakuirisammal sekä niukempi haprarahkasammal.   

 

Korttajärvellä Karjalahden pohjukkaan on syntynyt upottavan märkää avointa rantaluhtaa. 

Kasvillisuudeltaan se edustaa tyypillistä, pääosin pysyvän veden vallassa olevaa rimpipintaista  

korteluhtaa. Pohjakerros on heikosti kehittynyt ja epäyhtenäinen. Siinä peittävimpinä lajeina 

tavataan hetesirppisammal ja kiiltolehväsammal. Kenttäkerroksen valtalajeina esiintyvät tasaisesti 

kasvavan järvikortteen ohella myös laikuttain viilto- ja luhtasara sekä luhtaruohoista kurjenjalka. 

Niukempina tavataan luhtaisuuden ilmentäjistä mm. vehka, myrkkykeiso, luhtamatara, 

luhtavuohennokka sekä keltakurjenmiekka, joka muodostaa kasvillisuuteen sinne tänne selvästi 

erottuvia laikkuja. Luhtarölliä ja viitakastikkaa esiintyy vähäisiä määrin pohjoisreunalla. Luhtaa 

reunustaa rannan kivennäismaalle muodostunut tiheä pellonreunuspensaikko, jossa näkyy mm. 

kiiltolehti- ja mustuvapajua sekä nuorta harmaaleppää.   

 

Korttajärven itäosaan lähelle Makkarajoen suuta on peltoon rajautuvaa tulvavaikutteista 

pajuluhtaa, jota halkoo muutamat ojat. Hieman kuivahtanut pohjoispuolisko on lähinnä 

muuttumavaiheessa ja sitä vallitsee mesiangervo. Muuta pajutiheiköiden ja paikoin avoimempien 

aukkojen (mm. keskellä ja rantaviivan tuntumassa) leimaamaa luhta-aluetta vallitsevat 

kenttäkerroksessa luhta- ja viiltosara sekä kurjenjalka, vehkan levittäytyessä runsaana ojien varsille 

ja vesipinnoille. Muuta yleisesti esiintyvää lajistoa ovat myrkkykeiso, viitakastikka, järvikorte, 

ranta-alpi, luhtavuohennokka sekä paikoin jopa runsaat jokapaikan- ja harmaasara. 

Pohjakerroskasvillisuus on laikukasta, välillä se jopa puuttuu kokonaan. Siinä peittävimpinä 

erottuvat hapra- ja okarahkasammal sekä luhtakuirisammal. Pensastoon kuuluvat tavanomaiset 

kiiltolehti-, mustuva- ja tuhkapaju.  

 

Lehmämäen länsiosan mäntyvaltainen räme on ojitettu ja siksi kuivahtanutta, lähinnä muuttuma-

asteista isovarpurämettä. Runsaimpina esiintyvät suopursu, puolukka ja juolukka, seassa 

niukemmin lakkaa, variksenmarjaa, vaivaiskoivua ja tupasvillaa. Pohjakerroksen muodostavat 

seinäsammal, puna- ja varvikkorahkasammalet. Vertaalantien pohjoispuolisella ojitetulla suolla 

näkyy myös mäntyä kasvavaa metsätalouskäytössä olevaa ojitettua isovarpurämettä. 

Mätäspintaisella melko yksipuolisella suolla kasvat tyypille ominaiset lajit kuten suopursu, 

juolukka ja kanerva.  Suon reunasta erottuu avoimempi ja märempi suursarojen - pullo- ja 

riippasaran - leimaama nevalaikku, johon rämemäisiä piirteitä tuovat kitumäntyä ja muuta 
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rämekasvillisuutta (mm. suokukkaa ja tupasvillaa) kasvavat mätäspinnat. Suolaikku Mehtolan 

pohjoispuolella on ojituksen myötä kuivunut. 

 

5.3. Puolikulttuurikasvillisuus 

 

Keski-Suomen perinnemaisemainventoinnin (Kivelä 2000) yhteydessä Puuppolasta on löytynyt 

kaksi arvokasta perinnebiotooppia, joita ovat Rättälin niityt Korttajärven etelärannalla ja Puuppolan 

metsälaidun Korttajärven pohjoisrannan rinteessä. Maakunnallisesti arvokkaalla Rättälin lähteisellä 

niityllä on mielenkiintoista kasvillisuutta, jossa runsaita ovat matalien rantaniittyjen lajit 

jouhivihvilä, jokapaikansara ja harmaasara, paikoin tähtisara ja luhtavilla. Huomionarvoista lajistoa 

edustaa nurmitatar, joka on yksi valtalajeista sekä hentosuolake ja musta-apila.  

Paikallisesti arvokkaalla Puuppolan koivuvaltaisella metsälaitumella on metsälaitumeksi varsin 

monipuolinen kasvillisuus, jossa valtalajeina ovat nurmilauha ja metsäkurjenpolvi. Runsaassa 

niittykasvillisuudessa esiintyvät mm. särmäkuisma, paimenmatara, päivänkakkara ja tädykkeet. 

(Kivelä 2000) 

Vanhoilla pelto-ja laidunalueilla on paikoin tavanomaista niittymäistä kasvillisuutta, mutta 

varsinaisina puolikulttuuribiotooppeina niitä ei voi pitää äskettäisen viljelyhistoriansa takia. 

 

5.4 Ranta- ja vesikasvillisuus 

 

Puuppolan keskeisen luonnonelementin muodostavat Tourujoen vesistöön kuuluvat Kortta- ja 

Lehesjärvi sekä Ykshaukinen. Alvajärven pohjoisosa ulottuu myös selvitysalueelle. Pienvesiä 

edustaa länsiosassa sijaitseva Hylkylampi, isompia virtavesistöjä puolestaan Autiojoki, 

Makkarajoki, Laahanjoki ja Tervajoki. Lyhyehköjä pätkiä luonnontilaisia puronvarsia löytyy mm.  

mm. Sakarinmäestä. Valtaosa puroista on perattuja ja suoristettuja purouomia/pelto-ojia.  

 

5.4.1 Korttajärvi 

 

Korttajärvi on rehevöitynyt, laaja-alaisten rinnepeltojen reunustama matala järvi. Rehevöitymisen 

merkit ovat nähtävissä selvästi koko järvialueella, jonne ravinnekuormitusta tuovat mm. järven 

pohjoisosaan laskeva Autiojoki, Lehesjärvestä virtaava Makkarajoki, kuin myös eteläpohjukkaan 

virtaava pelto-oja. Ravinnekuormitusta lisäävät myös järveen viettävät pellot. Peltojen reunoille on 

yleensä jätetty kapeat muutaman metrin levyiset suojakaistat. Mommilan kohdalla suojakaistat ovat 
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lähes puuttomia ja pensaattomia, pohjoisrannalla vyöhykkeet ovat leveämmät ja niillä kasvaa tiheää 

pajupensaikkoa mm. kiiltolehti- ja tuhkapajua sekä nuorta harmaaleppää. Rättälin tilan laidunpellot 

päättyvät suoraan järveen. Myös tilan paikallisesti arvokas perinnebiotooppi- rantaniitty- on aidattu 

järveen asti, jolloin karja pääsee laiduntamaan rantaveteen. Rantapelloista ainoastaan Talvilahden 

pohjukkaan ulottuva pelto on viljelemättä ja siksi pusikoitumassa.    

 

Ranta-asutus on keskittynyt järven itäiseen pohjukkaan sekä länsirannalle, jonne on peltojen 

reunaan näkyvälle paikalle muodostunut uutta rakennuskantaa. Pyyvuori sekä Rättälin tilakeskus 

rantaan ulottuvine laidunpeltoineen ja perinnebiotooppeineen hallitsee etelärannan maisemaa. 

Pyyvuoren vanhat lehtomaisen kankaan rantametsät sekä Talvilahden tuntumassa sijaitseva 

lehtipuuvaltainen varttuneen metsän vyöhyke edustavat Korttajärven jäljellä olevaa luonnontilaista 

rannan osaa. Eteläpohjukassa on uimaranta ja länsirantaa seurailee noin 400 m:n matkalla vanha 

Saarijärventie. Pohjoisrannalta lähtee etelään viemärijohto.  

   

Rättälin laidunpeltojen eteläpuolella avautuvalla järvialueella ranta- ja vesikasvillisuus on niukkaa 

lukuun ottamatta eteläpohjukkaan laskevan ojan luhtamaista  suistoa, jonne on muodostunut tiheä 

järvikortteikko. Pyyvuoren ranta on kivikkoista ja rantakasvillisuus lähes puuttuu ; harvakseltaan 

esiintyy mm. järvikortetta sekä viilto- ja pullosaraa. Aivan rantaviivan tuntumaan ulottuva 

luonnontilainen rantapuusto on lehtipuuvaltaista joukossaan joitain järeämpiä koivuja ja haapoja. 

 

Järven pohjoispuolisko on kasvillisuudeltaan eteläosaa rehevämpi ja kapeimmalta kohdaltaan 

kasvamassa umpeen. Laajempia avovesialueita on enää järven keskiosissa. Pohjoispuoliskon 

rantakasvillisuutta luonnehtivat yleisesti leveät ja yhtenäiset rantakasvillisuusvyöhykkeet. Laajat ja 

selväpiirteiset rantakasvillisuusvyöhykkeet alkavat varsinaisesti Mommilan peltojen tuntumasta, 

josta pohjoisrantaa seuraten länteen päin Laahanjoen tuntumaan asti jatkuu tiheiden 

isohaarapalpakkokasvustojen laikuttama järvikortevyöhyke. Sieltä täältä kortteikosta pistää silmään 

järvikaislojen kukinnot. Rantaviivan tuntumasta tavataan saroja, pullo- ja viiltosara  

runsaslukuisimpina sekä viitakastikkaa ja niukalti järviruokoa. Ruohovartisista rannalla viihtyvät 

mm. ranta-alpi, suoputki ja rantakukka. Länsirannalta löytyy pieneltä alalta Keski-Suomessa 

silmälläpidettävä punakoiso. Laji lienee puutarhakarkulainen, sillä se esiintyy rakennetulla 

rantatontilla ja sen lähituntumassa pellon reunalla. Karjalahden pohjukassa on rantaluhtaa, jota on 

käsitelty erikseen suokasvillisuusosiossa. Luhta-alueeseen lännessä rajautuen on 

kivennäismaapohjalle muodostunutta nuorta yksipuolista harmaaleppä-haapa-rauduskoivuvaltaista 
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reheväkasvuista nuorta metsää, jonka kenttäkerrosta peittää tiheä mesiangervokasvusto. Metsän 

reunassa pellon puolella kasvaa hieman harvinaisempaa tummarusokkia. Autiojoen länsipuolella 

olevalla venepaikalla esiintyy rantavedessä runsaasti pikkulimaskaa. Kaakkoisosan rantaan peltoon 

rajautuen on muodostunut erittäin tiheäkasvuista ryteikkömäistä pajuluhtaa, joka on käsitelty 

suotyyppien yhteydessä. Luhdan viereisiltä mökkirannoilta on niitetty kortteikkoa.   

Itäpohjukassa rantakasvillisuusvyöhyke kapenee ja kasvillisuus muuttuu melko jyrkästi 

isohaarapalpakon, kelluslehtisten sekä sarojen (pullo- ja viiltosara) vallitsemaksi. Alueelta löytyy 

myös jonkin verran terttualpia, järvikaislaa, rentukkaa, vehkaa, keltakurjenmiekkaa ja kurjenjalkaa. 

Talvilahteen on pohjoisrannan tapaan kehittynyt laajat järvikortteikot. Ilmaversoisista esiintyvät 

myös ratamosarpio sekä rannan tuntumassa kapealla vyöhykkeellä kurjenjalka, viilto-, piukka- ja 

pullosara. Talvilahteen rajautuva niemi on noin 40-vuotiasta tiheää istutuskoivikkoa, paikoin on 

luhtamaista pajukkoa sekä nuorempaa istutuskuusikkoa. Etelärannalla kahden rantamökin välissä 

on luonnontilaista lehtipuuvaltaista lehtomaista kangasta, josta rannan tuntumassa on erotettavissa 

muutama pokkelökoivu. Kuvion länsipuolinen vanha pelto on umpeutumassa. Rantakasvillisuus on 

kyseisellä rantaosuudella vähäistä. Rättälin kohdalla on yhtenäinen, melko laaja järvikaislavyöhyke. 

Tilan laidunnetulta rantaniityltä on tavattu mm. huomionarvoista vesihierakkaa (Kivelä 2000). 

 

Kelluslehtisistä Korttajärvellä vallitsevat ulpukka ja uistinvita, joita tavataan erityisen runsaasti 

järven kapeimmalla kohdalla sekä Talvilahden ja sen itäpuoleisen pohjukan alueella. Lähellä rantaa  

esiintyy myös paikoittain siimapalpakkoa, hieman syvemmässä vedessä näkyy tasaisesti 

levittäytyvää pystykeiholehteä. Ulpukoiden seasssa kasvaa siellä täällä myös kohtalaisesti 

pohjanlummetta. Talvilahdessa ja sen itäpuolisessa pohjukassa on kelluslehtikasvillisuudesta 

erotettavissa paikoin varsin merkittäviä määriä silmälläpidettävää suomenlummetta. 

Uposvesikasveista runsain on ahvenvita.   

 

 

5.4.2 Lehesjärvi 

 

Lehesjärvi on Korttajärven tapaan rehevöitynyt, rinnepeltojen ympäröimä järvi. Rakennettua rantaa 

on pitkälti. Erityisen tiheään rakennettuja ovat eteläpuoliskon rannat, missä ranta- ja 

vesikasvillisuus on satunnaista käsittäen mm. leveälehtiosmankäämiä, pullo- ja viiltosaraa, 

syvemmässä vedessä myös siimapalpakkoa sekä kelluslehtisistä ulpukkaa ja uposvesikasveista 

ahvenvitaa. Eteläpohjukassa melkein rantaan ulottuvan hakkuuaukean reunaan on jätetty kapealti 
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lehtipuustoa mm. isoja haapoja. Metsäistä rantaa erottuu lähinnä vain Matokalliolla, jossa rantaan 

rajautuvat harvennetut varttuneet kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat. Matokallion itärannalla on 

myös kapea vyöhyke nuorta harmaaleppävaltaista lehtipuumetsää sekä nuorta kuusikkoa. 

Rantaviivan tuntumassa lehtipuuvaltaiseen rantapuustoon kuuluvat haapa, rauduskoivu, 

harmaaleppä, raita ja kuusi. Osa rantapuista on varsin iäkkäitä, mutta lahopuustoa ei vielä esiinny. 

Järveltä päin huomiota herättää itärannalla veteen pistävän kallioluiskan tyveltä varsin jykevä 

haapa. Matokallion ja sen viereisen suojaisan poukaman rannat ovat  kivikkoiset ja niukka 

kasvilajisto käsittää tavallisesti vain viiltosaraa, ranta-alpea ja kurjenjalkaa. Pohjukassa lähelle 

rantaa laskevan suoraseinäisen kalliojyrkänteen alapuolella on lehtomainen hiirenporras-

kivikkoalvejuurivaltainen nuorta lehtipuutaimikkoa kasvava metsäkuvio, jossa kasvaa tupsake 

kotkansiipeä. Matokallion eteläosassa näkyy vanhaa pajukoituvaa pellonpohjaa, joka rannassa 

vaihettuu vaatimattomaksi pullo- ja viiltosararantaniityksi. Sarojen ohella rantaniityllä tavataan 

kurjenjalkaa, vehkaa, rantamataraa, viitakastikkaa ja mesimarjaa. 

 

Järvikortevaltaiset selväpiirteiset kasvillisuusvyöhykkeet keskittyvät enimmäkseen Matokalliolta 

pohjoiseen ulottuvalle järvialueelle, missä sijaitsevat myös laajimmat viljelypellot. Peltojen 

reunoilla on vaatimattomat pensaattomat tai vähäpensaiset suojavyöhykkeet, tosin pohjoisrannalla 

vyöhykkeet ovat leveämmät ja niillä kasvaa tiuhaa pajupensaikkoa. Syttilän eteläpuoliset pellot 

eivät ole enää käytössä. Kappelin peltojen kohdalla rannassa on pullosara- ja viiltosaravyöhyke, 

jossa esiintyy myös jokseenkin runsaasti ratamosarpiota. Vyöhykkeen pohjoispuolelta tavataan 

laajoja järvikaislakasvustoja. Erityisen tiheä järvikortekasvusto on umpeuttanut Lehes- ja 

Vähäjärveä yhdistävän salmen, jonka tuntumasta on löydetty mm. silmälläpidettävää 

suomenlummetta ja jokileinikkiä. Salmen eteläpuolinen peltoranta on soistumassa ja siinä kasvaa 

runsaasti mm. kurjenjalkaa sekä niukemmin vehkaa ja järviruokoa. Pellon länsipuolinen pieni 

rinnemetsälaikku on nuorta koivuvaltaista lehtomaista kangasta. Rannassa erottuu mm. pari järeää 

haapaa. Tervajoen eteläpuolella rantaan rajautuen on nuorta istutuskoivikkoa.  

 

Ulpukka ja uistinvita hallitsevat Lehesjärven kelluslehtikasvillisuutta, jota esiintyy peittävimmin  

pohjoispuoliskolla rantojen läheisyydessä. Suomenlummetta on runsaasti keskittyneenä 

pohjoisrannalle salmen tuntumaan.  
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5.4.3. Ykshaukinen 

 

Ykshaukinen on matalavetinen hyvin pienikokoinen järvi, jonka pohjoisosaan laskee läpi 

Puuppolan virtaava kapea valtaoja. Haukisesta vesi virtaa edelleen pelto-ojaa pitkin etelään päätyen 

lopulta Korttajärveen. Haukisen rannat ovat joko rakennettuja tai peltojen rajaamia. Pohjoisosan 

pellot eivät ole enää käytössä, minkä seurauksena ne ovat umpeutumassa kiiltolehtipajukon alle. 

Pelloilla on tyypillistä umpeutuvan pellon kasvillisuutta mm. koiranputkea, nurmipuntarpäätä ja 

pelto-ohdaketta. Rantapeltojen reunoilla on  suojavyöhykkeet.   

 

Rantakasvillisuudessa ei voi erottaa varsinaista vyöhykkeisyyttä, vaan tavanomainen ranta- ja 

vesikasvilajisto muodostaa epäyhtenäisiä, laikuttain esiintyviä kasvustoja. Selvimmät 

rantakasvillisuusvyöhykkeet on nähtävissä ojien suulla etelä- ja pohjoispäissä, minne on 

muodostuneet tiheät järvikortteikot. Rannan tuntumassa kasvaa viilto-, pullo- ja vesisaraa, 

joukossaan mm. niukalti vehkaa ja rantanurmikkaa. Pohjoisrannalla kuin myös ojien varsilla kasvaa 

kohtalaisen runsaslukuisena hieman harvinaisempaa lehtovirmajuurta. Keltakurjenmiekkakasvustot 

ja saravaltaiset (pullo- ja viiltosara) kasvillisuuskuviot värittävät paikoin länsirantaa. Länsirannan 

mökkitonteille on jätetty luonnontilaisia osia ja rantapuustokin on pääosin säilytetty. Länteenpäin 

nousevalla rinteellä tonttien luonnontilaisilla osilla kasvaa lehtipuutaimikkoa (harmaaleppä, 

rauduskoivu ja haapa) ja harvennettua mäntykangasta.  Pohjoisen ja eteläisen ojan kasvillisuus on 

yksipuolista mesiangervo-kastikka-nurmilauhavaltaista. Paikoittain esiintyy harvalukuisempina 

käenkukkaa, ojakellukkaa, ojasorsimoa ja keltakurjenmiekkaa. 

  

5.4.4. Alvajärvi 

 

Tutkimukseen kuuluvat Alvajärven pohjoisosan rannat ovat eteläisiä Palokan puolelle jääviä rantoja 

selvästi väljemmin rakennettuja. Alueelle sijoittuu vain kaksi rantamökkiä toinen Laahanjoen suulle 

ja toinen aluerajauksen eteläosaan. Alvajärven ja valtatien 4 väliiin kapealle kaistaleelle jää 

viljeltyjä peltoja ja rantaan ulottuva mm. järeää haapaa käsittävä hevoslaidun. Pellonreunuksia 

myötäilevillä metsävyöhykkeilllä kasvaa lähinnä nuorta hieskoivua, harmaaleppää ja rantaviivan 

tuntumassa liejupohjalla tiheää luhtamaista pajukkoa (kiilto-, mustuva- ja tuhkapaju, halava). 

Kenttäkerrosta vallitsee mesiangervo ja viitakastikka, paikoin on vehka-kurjenjalkalaikkuja, 

niukemmin suoputkea ja ranta-alpea. Hevoslaitumen eteläpuolella peltoon rajautuen on pienialainen 

luonnontilainen lehtomaisen kankaan kuvio, jossa kasvaa järeää kuusta, vanhaa koivua ja isoja 
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haapoja. Tutkitun rannan eteläisimpään osaan on muodostunut avointa rantaluhtaa, jota kuvataan 

tarkemmin suo-osiossa. Pohjoispohjukassa luhtamainen rantapajukko/nuori hieskoivikko muuttuu 

heti rantaviivan tuntumassa umpeenkasvavan pellon kasvillisuudeksi. Myös muut itärannan pellot 

ovat viljelemättä. Pohjoisrannan mökkitontin vieressä on lehtomaista kangasmetsää kuusi ja koivu 

valtalajeinaan.   

 

Alvajärven rantoja luonnehtivat selväpiirteiset järvikorte-viiltosaravaltaiset 

rantakasvillisuusvyöhykkeet. Näiden lisäksi ilmaversoisista esiintyvät rantaviivan tuntumassa 

laikuttain raate, myrkkykeiso, isohaarapalpakko, rantaluikka ja syvemmässä vedessä järvikaisla. 

Siellä täällä näkyy viitakastikkakasvustoja. Alvajärven pohjoisosan kortteikko on merkittävä 

lintujen suosima pesintä- ruokailu-ja levähdyskohde. Jyväskylän lintutieteellisen yhdistyksen 

mukaan sieltä on pesivinä tavattu punasotka, laulujoutsen ja nokikana. Lisäksi alueella on 

merkittävä naurulokkiyhdyskunta.  

 

Kelluslehtisistä tavataan ulpukka, pohjanlumme, silmälläpidettävä suomenlumme, vesitatar, 

pystykeiholehti ja uistinvita (Nieminen & Yliolli 1998).  

 

5.4.5. Autiojoki 

 

Alueen pohjanotkelmassa pohjoisesta Korttajärveen virtaava Autiojoki kulkee lähes kokonaan 

peltojen keskellä luonnollista reittiään seuraten. Tosin pohjoisosassa jokiuomaa on aikoinaan 

hieman oikaistu ja patoaltaan rakentaminen eteläosaan on muuttanut joen luonnollista juoksua tällä 

kohtaa. Lyhyellä pätkällä uoman itärantaa reunustaa lehti- ja havupuutaimikot, mutta 

varttuneemman tai luonnontilaisen metsän vyöhykkeitä ei tavata rannan läheisyydestä. Asuintaloja 

on rannalla vain eteläosassa ja nekin lähinnä altaan reunoilla. Puuppolankoskentien eteläpuolisella 

juoksulla rannalla on saha-alue varastopihoineen. Valtaosa jokea reunustavista pelloista on vielä 

laitumina tai viljeltyinä, mutta osa - kuten Viianniityt- on jätety kesantopelloksi. Lähes kaikki 

Autiojoen pohjoispuoliskon entisistä niittyalueista on poistettu laidun- tai viljelykäytöstä, minkä 

takia ne ovat päässeet horsmittumaan ja niille on leviämässä peltorikkakasveja. Osalla niityistä 

kasvaa mesiangervovaltaista nuorta istutuskoivikkoa. Pieni niittylaikku on puolestaan kynnetty 

pelloksi.  
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Autiojoen törmä on jyrkkä ja rantakasvillisuus näin ollen niukkaa, pääpiirteissään samantyyppistä 

lähes koko tutkitulla jokiosuudella. Varsinaista rantakasvillisuutta esiintyy pääasiassa loivemmilla 

rantaosuuksilla ja suvantokohdissa, mutta näissäkin vain vähäisiä määriä. Yhtenäistä 

rantakasvillisuusvyöhykettä tai -kasvustoja ei ole muodostunut. Siellä, missä rantakasvillisuutta 

esiintyy sitä vallitsevat viitakastikka, viilto- ja pullosara sekä korpikaisla. Joillain 

loivempirantaisilla paikoilla esiintyy rentukkaa, vehkaa, kurjenjalkaa,  rantamataraa, suo-orvokkia,  

rönsyleinikkiä, ojakellukkaa ja ruokohelpeä. Kelluslehtisistä vesikasveista Autiojoessa tavataan 

lähinnä vain rantapalpakkoa, ulpukkaa ja uistinvitaa. 

 

Joen ja peltojen välissä on kapeat parinmetrin levyiset suojakaistat, joissa kasvaa rehevää  

mesiangervo- nurmilauha-viitakastikka- vattu-maitohorsmavaltaista kasvillisuutta. Runsaina 

esiintyivät myös peltojen rikkakasvit. Pohjoispuoliskolla joen törmällä tavataan runsaastikin 

metsäruusua ja kielokasvustoja. Lähes koko matkalla jokiuomaa myötäilee pensas- ja 

lehtipuureunus, joka käsittää mm. nuorta harmaaleppää, tuomea, raitaa, raudus- ja hieskoivua. 

Tavanomaisimpia pajulajeja mm. kiiltolehti-, mustuva- ja  tuhkapajua kasvaa pitkin joen törmää 

paikoin hyvinkin tiheinä kasvustoina. Laitumien rajaamilla rannoilla suojakaistat joko puuttuvat tai 

ovat erittäin kapeita. Paikoin loivarantaisilla kohdilla karja on tallannut joentörmän mullokselle 

rantaveteen asti. Rässälänkorven eteläpuolella joen itärannalla on viehättävä hakamainen 

laidunniitty ja siihen liittyvä metsälaidun, joita luultavasti laiduntaa Uusi-Laulaalan karja. Niityn 

puusto on nuorta, osittain kuivunutta harmaaleppää sekä rauduskoivua, seassa joitain pieniä kuusia.  

Kostealla heinä-suurruohoniityllä tavataan tyypillistä niittylajistoa kuten hiirenvirna, 

päivänkakkara, leinikit, nurmitatar ja tädykkeet. Metsänreunalla on runsaasti kevätlinnunhernettä.  

 

Kaikenkaikkiaan jokea reunustava kasvillisuus on lajistoltaan hyvin tavanomaista ojan-ja 

puronvarsikasvillisuutta, eikä arvokasta lajistoa tai luontotyyppejä rannoilla esiinny. 

 

5.4.6 Tervajoki 

 

Tervajoki virtaa pohjoisesta peltojen ja metsien reunustamina Lehesjärveen. Joen eteläjuoksulla 

uoma kulkee lähes kokonaan peltojen keskellä, jolloin se on vaatimaton pelto-oja reunoillaan 

kastikka-mesiangervovaltaista pellonreunuskasvillisuutta. Myös joen pohjoispuoliskolla peltojen 

rajaamaa uoman itärantaa luonnehtii vastaavanlainen avoin pellonreunuskasvillisuus. Tervajoen 
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länsipuolella tehdyt avohakkuut eivät ulotu joen rantaan asti, vaan reunoille on jätetty 

vaihtelevanlevyiset, vähintään n. 10 metriä leveät, metsäkaistaleet. 

 

Joentörmä on suurimmaksi osaksi jyrkkä, jolloin varsinaista rantakasvillisuutta on muodostunut 

pääasiassa loivempiin rantaosuuksiin ja suvankohtiin lähinnä joen alajuoksulle. Yläjuoksun 

kivikkoisilta rannoilta rantakasvillisuus puuttuu lähes kokonaan.  Laikuttaista rantakasvillisuutta 

hallitsevat viiltosara ja kastikat. Siellä täällä näkyy niukalti erilaisia rantakasveja kuten rentukkaa, 

ranta-alpea, rantamataraa, kurjenjalkaa, rantaleinikkiä, korpikaislaa ja ruokohelpeä. Ylempänä 

rantatörmällä on rehevää ja monilajista kenttäkerroskasvillisuutta. Vallitsevina esiintyvät 

mesiangervo, kastikat, metsäimarre ja metsäkorte. Joen yläjuoksulla yleistyvät erityisesti iso- ja 

metsäalvejuuri, hiirenporras ja korpi-imarre. Välillä joen varsille levittäytyy runsas lehtipuuvesakko 

ja vatukko. Lajistoon kuuluu myös metsäkurjenpolvi, sudenmarja, käenkaali, talvikit, metsäorvokki, 

aitovirna, nuokkulehmikkä, huopaohdake, karhunputki, ojakellukka ja kauttaaltaan joen rannalla 

kasvava Keski-Suomessa hieman harvinaisempi lehtovirmajuuri. Huomionarvoinen laji on myös 

joen pohjoispuoliskolta nuorta kuusta kasvavan rantaosuuden tuntumasta löytynyt harvinaisehko 

koiranvehnä. Tervajoki reunusmetsineen muodostaa luonnontilaisenkaltaisena kokonaisuutena 

Puuppolassa harvinaisen ja arvokkaan luontokohteen. Arvoa hieman laskee lähiympäristön laajat 

hakkuut sekä paikoin pohjoispuoliskon kivikkoisella törmällä kasvavan nuoren kuusikon 

harvennukset. Reunusmetsät on kuitenkin pääasiassa jätetty käsittelemättä, joten  puusto on saanut 

kehittyä rauhassa. Monilajinen ja eri-ikäinen puusto käsittää melko runsaasti järeitäkin puita sekä 

lahopuustoa. Kohteelta löytyy mm. kääpäisiä koivu- ja harmaaleppäpökkelöitä, kolo- ja 

maalahopuita, mikä antaa alueelle ryteikköisen yleisilmeen.  Puustoon kuuluu vallitsevan 

harmaalepän lisäksi koivua, haapaa, mäntyä, kuusta, pihlajaa, raitaa ja tuomea. Keskivaiheilla 

erottuu runsaat pajukot ja yksittäiset isot halavat. Pohjoisempana on rennoilla tiuhaa 

kuusitaimikkoa. Pensastoon kuuluvat lehtipuiden taimien ohella metsäruusu, vattu, punaherukka ja 

kataja. 

 

Korkean jöentörmän ja länsipuolisen mäenrinteen väliseen notkoon on muodostunut ryteköitynyttä 

puustoa käsittävä rehevä korpijuotti, jossa runsaita ovat pitkäpää-, tähti- ja harmaasara sekä 

luhtarölli. Muita lajeja ovat rönsyleinikki, kurjenjalka, luhtalitukka, ojasorsimo ja ojakellukka. 

Pohjakerroksen niukkaan sammalistoon kuuluu luhtakuirisammal. 
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5.4.7. Muut  

 

Hylkylampi on pohjoisreunoiltaan soistuvarantainen täysin ihmistoiminnan vaikutuksessa oleva 

pienvesi, jonka länsipuolella avautuu soranottoalue maisemoituine mäntytaimikkorinteineen. 

Etelärannalta erottuvat venevalkama ja mökki pihoineen. Länsirannalla on myös kesäasunto ja sen 

lisäksi mäntytaimikkoa, pieni hakkuuaukea sekä luultavasti jätevesien johtamiseen liittyviä 

kaivauksia. Itäpuolella avautuu laajempi hakkuuaukea, jonka viereen pohjoisessa rajautuu 

istutuskoivikko ja harmaalepikot. Pohjoisrannalla on vanhaa soistunutta yksipuolista laidunpeltoa 

sekä rantasauna ja sen itäpuolella saravaltainen suoreunus, jossa on kapealti luhtaista 

suursaranevaa. Välipintaista nevakasvillisuutta hallitsevat järvikorte, jouhi- ja pullosara sekä 

raate. Lievää luhtaisuutta osoittaa paikoin runsas kurjenjalka ja haravalukuisempana myrkkykeiso. 

Paikoin rannalla näkyy yksittäisiä kiiltopajupuskia. Pohjakerrokseen on kehittynyt paksu ja 

upottava jokasuon- ja sararahkasammalmatto. Saraneva vaihettuu tupasvillaa kasvavan rämemäisen 

mänty-harmaaleppävyöykkeen kautta mustikkatyypin nuoreksi kuusi-mäntymetsäksi. 

Muualla rantakasvillisuusvyöhykkeet ovat kapeita ja laikuttaisia. Siinä vallitsevat järvikorte, pullo- 

ja viiltosara, paikoin vehka muodostaa tiuhoja kasvustoja seassaan myrkkykeisoa. Kelluslehtisistä 

tavataan harvakseltaan ulpukka ja uistinvita. 

 

Laahanjoen rannat ovat suurelta osin käytössä. Itärannalta erottuu maa-ainesten varastointialue, 

asutettua rantaa sekä mäntytaimikkoa. Länsirannalla on tehty viemärikaivauksia ja osin rantaa 

reunustavat vanhat pusikoituneet pellot. Valtatien itäpuolella rantaa reunustaa nuori 

istutuskoivikko. Laahanjoen suulla Korttajärveen pistää kapea niemi, jossa kasvaa noin 40-vuotista 

tiheää ja vesoittunutta istutuskoivikkoa sekä laikku nuorempaa kuusitaimikkoa. Laahanjokea on 

ruopattu säännöstelytarkoituksessa 70- ja 80-lukujen taitteessa. Rantakasvillisuus on yleensä 

niukkaa keskittyen lähnnä joen pohjoispäähän, missä viihtyvät viilto- ja pullosara sekä muutamat 

tiheät isohaarapalpakkokasvustot. Suojaisaan poukamaan joen alkupäähän on muodostunut 

luhtamaista rantaniittyä, jossa vaihtelevat rantaviivan tuntumaan sijoittuva pullosaravyöhyke ja 

ulompana vuorottelvat isohaarapalpakko- ja raatevyöhykkeet. Länsirannalla on paikoin luhtamaisia 

pajupensaikkoja. Kelluslehtisiä (mm. ulpukka ja pohjanlumme) esiintyy harvakseltaan. Joen 

keskivaiheilta löytyy myös niukasti silmälläpidettävää suomenlummetta 

 

Makkarajoki on myös ihmistoiminnan vaikutuksessa eikä luonnontilaista rantaa juurikaan löydy. 

Valtatien 4 länsipuolella joen rannat on rakennettu tai viemärikaivauksilla pilattuja. Heti valtatien  
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alitettuaan joen rannoilla näkyy mm. nuorta istutuskoivikkoa ja luhtamainen aidattu pajupensaikko.  

Pohjoisrannalla jokiosuutta myötäilee viljelypelto, pellonreunuspensaikkoineen ja etelärannalla on 

varsin paljon rakennettua rantaa mm. rantasaunoja ja tenniskenttä. Lähellä joen suuta rannoilla on 

enemmän luonnontilaisia tontinosia, joissa kasvaa järeääkin puustoa mm. koivua ja kuusta. Rantoja 

luonnehtii pääasiassa tavanomainen viiltosaravaltainen, paikoin keltakurjenmiekkaa, rentukkaa, 

rönsyleinikkiä ja kurjenjalkaa kasvava niukka rantakasvillisuus. 

 

6. LIITO-ORAVA 

 

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin ja se on uusimmassa kotimaisessa 

uhanalaisuusselvityksessä luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi. Luonnonsuojelulain 

49.1 §:n mukaan liito-oravan luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.  

 

Jätöspuiden kartoittamiseen perustuva lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen voi olla 

vaikeaa, sillä liito-orava liikkuu myös selvästi elinalueeseensa kuuluvan papanoilla merkityn alueen 

ulkopuolella. Papanoita ei myöskään aina löydy pesäpuun alta eikä papanapuu ole välttämättä 

pesäpuu, joten sen jätöskäyttäytyminen on varsin epäennustettavaa.  Liito-orava pesii yleensä 

kolohaavassa, mutta paremman puutteessa sille kelpaavat myös linnunpöntöt sekä kuusissa olevat 

vanhat oravan risupesät, mikä osaltaan vaikeuttaa määrittämistä. Luontodirektiivin ja 

luonnonsuojelulain tavoitteena on pyrkimys säilyttää liito-oravan lisääntymismahdollisuudet 

alueella, jolloin lisääntymispaikkana pidetään aluetta, jonka laji tarvitsee pesimisen onnistumiseksi. 

Liito-orava naaraan kohdalla tämä edellyttää, että alueelta löytyy sopivia pesäpuita ja 

ruokailualueita, mutta myös pesäpuiden ja ruokailualueen maastolla on merkitystä. 

 

Luonnonsuojelulain tarkoittamaa hävittämistä ja heikentämistä arvioidaan suhteessa siellä 

esiintyvän lajin elinolosuhteisiin. Kiellettyjä ovat toimenpiteet,  joiden takia laji häviää alueelta tai 

sen elinolosuhteet pitkällä aikavälillä katoavat tai heikkenevät. Jos suunniteltu toimenpide täyttää 

hävittämis- ja heikentämiskiellon tunnusmerkit, voidaan se toteuttaa ainoastaan 

ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Sen myöntäminen edellyttää, että 

poikkeamiselle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja ettei poikkeaminen ole ratkaisevaa lajin 

kannan säilymiselle suotuisalla tasolla. 
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Puuppolasta ei ole tiedossa aiempia havaintoja liito-oravasta, vaikka se luultavimmin on vanhastaan 

kuulunut alueen eläimistöön. Lähimmät yleisöhavainnot ovat Puuppolan eteläpuoliselta Keski-

Palokan alueelta, mistä lajin esiintymiä onkin viime vuosina löydetty. Tässä selvityksessä liito-

oravan jätöspuita löytyi yhdeksältä eri kohteelta, joilla todennäköisesti asustelee eri liito-

oravayksilö. Sitä, onko kyseessä naaras vai koiras, yksi vai useampi yksilö tai onko alue pysyvästi  

asuttu, on vaikea arvioida. Kaikilta alueilta ei ole löytynyt edes pesäpuita tai mahdollisina 

pesäpuina käytettäviä kolopuita taikka jätöksiä on löytynyt vain muutamia, jolloin kohde kuulunee 

laajemmalti liikkuvan yksittäisen liito-oravakoiraan reviiriin.  Löydöksistä viisi sijaitsee ainakin 

osittain vanhan osayleiskaavan asuinpientalokäyttöön merkityillä alueilla, yksi palvelu- ja yleisten 

rakennusten alueella, loput kokonaan maa- ja metsätalouskäyttöön merkityillä alueilla. Moni 

löydöksistä sijoittuu aivan AP-rajauksen tuntumaan, soveliasta elinympäristöä kuin myös merkkejä 

lajin esiintymisestä löytyessä myös AP-alueen ulkopuolelta. (Kartta 3) 

 

Rässälänkorpi/Matinmäki 

Liito-orava tavattiin kaikista alueen varttuneista kuusi- ja sekametsistä. Metsäkohteet ovat kaikki 

metsäisten maastokäytävien kautta yhteydessä toisiinsa, joten ne todennäköisesti muodostavat  

saman yksilön/samojen yksilöiden muista Puuppolan liito-oravakohteista erillisen elinpiirin. Aluetta 

pohjois-eteläsuunnassa halkova valtatie 4 jakaa alueen kahtia, mutta ei liene este lajin liikkumiselle 

itä-länsisuunnassa. Myös Rässälänkorven itäpuoliskon äskettäiset avohakkuut ovat pirstoneet liito-

oravametsiä pienemmiksi ja eristyneemmiksi kuvioiksi.  

 

Matinmäen pohjoisosasta pellonlaiteen luonnontilaisesta sekametsiköstä löytyi 5 jätöspuuta ja yksi 

vanha kolokoivu. Koivun alta ei löytynyt jätöksiä ja kuusten tyveltä löytyneitä jätöksiäkin oli 

tavallisesti vain 10-20 kpl. Alue edustaa tyypillistä liito-oravan elinympäristöä; itäosassa vallitsevat 

varttuneet koivut, joukossaan nuorempaa kuusta, joitain mäntyjä ja lahopuita, lännempänä metsä 

vaihettuu järeäksi kuusikoksi. Jätöslöydökset keskittyvät kuusikkoon. Yksi järeämpi haapa löytyy 

Puuppolankoskentien varrelta, mutta muutoin alueella ei esiinny isokokoisia haapoja.  

Pensaskerroksessa näkyy runsaasti lehtipuiden (harmaaleppä, pihlaja, rauduskoivu, haapa) taimia. 

Nuorta harmaaleppää kasvaa runsaasti länsipuolisella entisellä pellolla.  Etelässä kohdetta rajaavat 

tiheät mäntytaimikot. Sekametsäkaistale kuulunee Rässälänkorvessa liikkuvan yksilön elinpiiriin, 

sillä kohteelta on pellonlaidemetsikön kautta yhteys pohjoiseen Rässälänkorpeen. Edelleen 

Takalantien ja pellon väliseltä yksipuolisesti järeää kuusta kasvavasta kuusikosta havaittiin 6 
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jätöspuuta. Osa jätöspuista sijaitsee varsin lähellä valtatie 4:ää. Pellon itäreunalla on pienialainen 

nuori haavikko. Suurin osa em. jätöspuista sijoittuu AP:ksi varatulle alueelle.  

Takalantien pohjoispuolella metsä jatkuu iäkkäänä (noin 80-vuotias) lähes pensaattomana 

kuusikkona, josta tehtiin 5 jätöspuuhavaintoa, mutta kolopuita ei löydetty. Valtatien varrella on 

nuorta lehtipuustoa.  Jätöspuut keskittyvät enimmäkseen AP-alueen ulkopuolisille maa- ja 

metsätalousalueille, eikä muutamalla vielä rakentamattomalla tontilla (hakkuuaukea, nuori 

mäntyvaltainen metsä) esiinny liito-oravan kannalta merkityksellisiä elinympäristöjä tai merkkejä 

lajista. 

 

Rässälänkorven itäpuoli on Puuppolan vanhassa osayleiskaavassa merkitty maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jonka kautta tielaitos on kaavaillut uutta moottoritielinjausta. 

Aluetta ei tutkittu systemaattisesti, vaan jätöksiä ja mahdollisia pesäpuita etsittiin 

satunnaisotantana. Rässälänkorvessa on tehty varsin laajoja avohakkuita, jotka jatkuvat myös 

tutkitun alueen ulkopuolella pohjoisessa. Välillä aluetta pirstovat laajat mänty-, kuusi- ja 

rauduskoivutaimikot. Jäljellä olevat metsät edustavat liito-oravan luonteenomaista elinympäristöä.  

Tutkitun alueen pohjoisimmasta etelässä peltoon rajautuvasta järeästä kuusivaltaisesta metsästä 

löytyi muutama jätöspuu pellon tuntumaan keskittyen. Sekapuuna kasvaa vanhaa koivua, järeitä 

haapoja, mäntyä ja nuorempaa harmaaleppää. Äskettäin harvennetussa, paikoin korpimaisessa 

metsässä on nähtävissä joitain kääpäisiä koivupökkelöitä, maalahopuita, kolohaapoja, lahoavia 

kääpäisiä haapoja sekä muutama keloutunut puu. Kolopuiden alta ei löytynyt jätöksiä. Pohjoisessa 

alueen rajalle ulottuu avohakkuualue. Samoin länsipuolella valtatien takana avautuvat laajat 

avohakkuut, joten lajilla tuskin on sinnepäin mahdollisuuksia levitä. Pellon koilliskulman kohdalla 

metsä muuttuu luonnontilaisen kaltaiseksi kuusimetsäksi, jossa on  melko paljon vanhaa koivua ja 

järeää haapaa sekapuuna. Pohjoisreunassa pienellä soistuneella kuviolla metsä saa lehtokorpimaisia 

piirteitä. Välillä näkyy nuoria kuusitiheiköitä, kääpäisiä koivupökkelöitä ja kolohaapoja.  Metsän 

itäisin osa on avohakattu melkein Tervajokeen asti. Pystyyn on jätetty muutamia isoja haapoja. 

Jätöksiä löytyi satunnaisesti tarkasteltuna eri puolilta metsikköä kahden kuusen ja kahden haavan 

tyveltä. Ainakin toisessa haavassa on kolo.  

Valtatien varrella viljapellon eteläpuolella on hakkuilta säästynyt kaistale korpimaista äskettäin 

harvennettua kuusimetsää, jossa järeiden kuusten seassa kasvaa vanhaa haapaa (myös muutama 

kolohaapa) ja niukalti koivua. Erityisesti pohjoisreunalla on isojen haapojen keskittymä, jota 

ympäröivien kuusten tyviltä löytyi jätöksiä. Satunnaisotannan perusteella alueelta löytyi ainakin 3 

jätöspuuta, mutta muutamien mahdollisten pesäpuiden (ts. kolopuiden) tyviltä ei havaittu papanoita. 
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Metsäkohteelta on mänty/rauduskoivutaimikon kautta yhteys eteläpuoliseen 

luonnontilaisenkaltaiseen paikoin korpimaiseen kuusikkoon, josta edelleen löytyy useita jätöspuita. 

Sekapuuna näkyy paikoin järeähköä mäntyä ja niukasti koivua. Kolopuita ei alueelta löydetty. 

Eteläisin jätöslöytö tehtiin Salmelantien eteläpuolelta lähimpänä valtatietä sijaitsevasta 

tienristeyksestä suuren kuusen juurelta.  

 

Lehtotie 

Lehtotien varrella sijaitsevassa metsikössä liito-orava on jäänyt saarroksiin asutuksen ja teiden 

rajaamalle alueelle, josta havaittiin yhteensä 8 jätöspuuta. Näistä 5 keskittyi länsi- ja kolme itäosaan 

lähelle umpeutunutta peltoa. Tällä AP-alueeksi merkityllä pienialaisella alueella kasvaa noin 76-

vuotiasta, osin lahoavaa hieskoivikkoa. Puustoon kuuluvat myös järeät kuuset, pari mäntyä ja 

itäosaan keskittyviä haapoja, joista ei löytynyt koloja. Nuorta harmaaleppää ja rauduskoivua on 

leviämässä alueelle. Metsikössä on yksi kuusen risupesä ja kolokoivuja, joista yhden koivun alta 

löytyi niukasti papanoita. Laji voinee liikkua myös lähialueen vanhoilla tonteilla, joissa esiintyy 

vanhaa puustoa sekä mahdollisesti ruokailee lähialueen haavikoissa ja lepikoissa. Lehtotien 

eteläpuoleiselta noin 45-vuotiaan hieskoivun hallitsemalta kuviolta ei löytynyt jätöksiä.   

 

Sakarinmäki 

Sakarinmäen alueella liito-oravan esiintyminen rajoittuu länsirinteen 100-vuotiaaseen lähes 

luonnontilaiseen kuusikkoon. Kuviolta havaittiin useita jätöspuita (5 kpl) erityisesti ylärinteeseen 

keskittyen. Pesäpuita ei löydetty. Eteläisimmät havainnot tehtiin alueella kiertävän polun mutkasta 

läheltä purouomaa ja pohjoisimmat löydökset sijoittuvat aivan kuvion pohjoisreunaan. Kohteella ei 

esiinny järeitä haapoja, mutta vanhaa, osin lahoavaa koivua on kohtalaisesti. Sekapuina esiintyy 

myös nuorta haapaa ja harmaaleppää. Lajin liikkumista länteen rajoittavat tie, pellot ja 

mäntytaimikot. Lännessä on useita kuusivaltaisia talousmetsäkäytössä olevia kuvioita. Pääosin  

lähialueella on yksipuolisia nuoria metsiä ja taimikoita, mutta myös varttuneen metsän kuviota 

esiintyy. Nämä ovat kuitenkin tehokkaasti hoidettuja, niin puulajistoltaan kuin ikärakenteeltaan 

hyvin yksipuolisia kuusikoita. Kyseisen liito-oravametsikön pohjoispuolella on noin 40-vuotiasta 

rauduskoivua, seassaan joitain vanhempia koivuja kasvava metsäalue, jolla lienee merkitystä 

ruokailualueena. Jätöksiä kuviolta ei löytynyt. Jyrkässä rinteessä sijaitseva liito-oravakohde on 

maa-ja metsätalousaluetta, joten rakentaminen tuskin uhkaa lajin olemassaoloa. Liito-

oravametsikön lähituntumassa Korttajärven rannalla Pyyvuoren puolella on vastaavanlaista 

elinympäristöä, mutta jätöksiä sieltä ei löytynyt.  
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Kolu 

Kolun palvelu- ja yleistenrakennusten alueelta löytyy 19 jätöspuuta ja pari risupesää. Kohde on 

löydösten perusteella Puuppolan parhaita liito-oravakohteita. Metsä jätöspuiden ympärillä rinteessä 

on iäkästä (n. 85-vuotiasta) ja kuusivaltaista. Luonnontilaisessa metsikössä tavataan sekapuina mm. 

niukasti nuorempaan koivua sekä hontelorunkoisia harmaaleppiä. Alueen itä- ja eteläpuolella on 

pääasiassa nuorta visakoivutaimikkoa ja hieskoivikkoa, joukossaan muutama vanhempi koivu ja 

kuusi. Löydökset keskittyvät ylärinteeseen kuusten alle. Satoja papanoita löytyi myös parin vanhan 

koivun tyveltä alempaa rinteestä. Koivuista ei pystytty havaitsemaan koloja, vaikka ne ovat 

todennäköisesti liito-oravan pesäpuita.  Liito-oravan asuinalueelta länteen metsä jatkuu varsin 

iäkkäänä  (n. 75-vuotias), mutta yksipuolisena harvakasvuisena kuusikkona. Lähistöllä on myös 

hevoslaitumena pidetty nuori n. 35-vuotias hieskoivikko, jossa näkyy muutama yksittäinen iso 

kuusi. Näiltä alueilta ei löytynyt jätöspuita. 

 

Punavuori 

Punavuoren jyrkänteen alapuolisesta pääosin äskettäin harvennetusta kuusikosta tehtiin 

satunnaisotantana muutamia jätöspuulöytöjä. Liito-oravakohde kuuluu vanhan osayleiskaavan maa-

ja metsätalousalueisiin. Tasaikäisen varttuneen kuusen ohella esiintyy paikoin mäntyä, nuorta 

koivua ja haapaa. Kohteelta ei ole havaittavissa lahopuustoa tai kolohaapoja. Luonnontilaisempaa 

metsää löytyy kohteen eteläpäästä. Suurin osa löydöksistä keskittyy Punavuoren jyrkänteen 

pohjoispäästä suoraan länteen ulottuvalle sektorille, mutta myös etelämpää luonnontilaisemmasta 

kuusikosta löytyi muutama jätöspuu. Jätöspuiden lähiympäristössä on nuoria lehtipuualueita, 

taimikoita ja avohakkuita mm. pohjoisessa ja lännessä aivan jyrkänteen alla. Kappelintien 

länsipuolella on jyrkähkön rinteen yläosassa tienvarressa kolokoivu, jonka tyveltä löytyi 

kymmenkunta papanaa. Kolokoivu sijaitsee AP-alueeksi merkityllä paikalla ympärillään nuorta 

harmaalepikkoa. Tuore jätöslöytö tehtiin myös Kappelin eteläpuoleisesta metsäautotiehen ja 

puronoroon rajoittuvasta sekametsästä lahoavan koivun tyveltä. 

 

Laahanmäki 

Laahanmäestä löytyi 6 jätöspuuta ja kolme risupesää entisten peltojen, kalliojyrkänteiden ja mäen 

laella tehtyjen avohakkuiden rajaamasta rinnemetsiköstä. Alue sijoittuu vanhan osayleiskaavan 

maa-ja metsätalousalueelle, josta on suunniteltu linjattavaksi uusi moottoritie. Kohteella vaihtelevat 

järeät paikoin luonnontilaisen kaltaiset kuusikot, joissa sekapuuna esiintyy sekä vanhaa että 
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nuorempaa koivua ja haapaa. Nuori harmaaleppäkin on varsin yleinen. Liito-orava alue 

lähiympäristöineen on metsäkuvaltaan varsin vaihteleva, vaikkakin suurin osa alueesta on noin 50-

vuotista  viljelykuusikkoa, joukossaan yksittäisiä järeämpiä kuusia. Välillä näkyy nuorempaa 

tiheäkasvuista kuusikkoa, välillä harmaalepikkoa tai nuorta haavikkoa. Erityisen isokokoisia kuusia 

löytyy Korttajärven rannalla olevan mökin eteläpuolisesta rinteestä, josta tehtiin kolme 

jätöspuuhavaintoa. Mökin pihassa on iso kolohaapa, jonka tyvellä ei ollut jätöksiä. Metsä jatkuu 

länteen rauduskoivuvaltaisena kohtalaisen paljon lahokoivua ja joitain pökkelöitä käsittävänä 

vanhana sekametsänä. Tästä kuten ei myöskään länsireunaan jäävästä lahokoivikosta (käsittää myös 

kolokoivuja) löydetty jätöspuita. Kolme havainnoista sijaitsee alueen eteläosassa kalliojyrkänteen 

tuntumassa ja mökkitien varrella. Alueella ei tehty systemaattista liito-oravakartoitusta, vaan 

tarkastelu kohdistettiin ainoastaan maastossa kuljetun reitin varrella oleviin isoimpiin kuusiin ja 

kolohaapoihin. Tarkemmin tutkittiin lahokoivikko ja sen itäpuolinen sekametsä sekä ranta-alue.    

Laahanmäen itäisin osa kokonaisuudessaan on luontotyypiltään varsin otollinen liito-oravan 

kannalta lukuun ottamatta ehkä muutamia nuoremman kuusen kuvioita.  

  

Vertaalantien alueet 

Vertaalantien varrelta löytyi kaksi AP-alueelle sijoittuvaa liito-oravametsää, jotka lienevät saman 

yksilön elinpiiriä. Lisäksi yksittäisiä jätöspuita tavattiin Rannilantien risteyksen 

harvennuskuusikosta AP-alueelta (2kpl) sekä vastapäisestä Vertaalantien pohjoispuolen kuusikosta 

(1 kpl). Vertaalantien pohjoispuolisen laidunpellon laiteilta harvennetusta yksipuolisesta kuusikosta 

tavattiin 2 jätöspuuta.   

Valtaosa kohteen jätöspuista, yhteensä 5 sekä 2 risupesää, löytyi Pukkalaan menevän tien 

risteyksestä pienialaisesta luonnontilaisesta kuusikosta, jossa sekapuuna kasvaa itäosassa nuori 

harmaaleppä ja joitain isoja koivuja.  Metsä jatkuu AP-aluerajauksen eteläpuolella harvennettuna 

kuusikkona ja idässä alue rajoittuu lohkotun tontin harmaalepikkoon. Tilatien toisella puolella 

olevan hakkuuaukean reunalla oli 1 jätöspuu. Kohteen pohjoispuolella on liito-oravalle 

potentiaalista elinympäristöä eli luonnontilaista koivuvaltaista, kolokoivujakin käsittävää vanhaa 

sekametsää. Kuviolta ei löytynyt jätöksiä.  

Noin 150 metriä edellä mainitulta kohteelta pohjoiseen on asutuksen ja peltojen saartama vanha 

koivumetsikkö, josta löytyi 3 jätöspuuta. Alue kuuluu luonnontilaisena osana jo rakennettuun 

tonttiin. Kohteella kasvaa varttuneen, osin lahoavan koivun ohella muutamia järeitä kuusia, mäntyä 

itärinteeseen keskittyneenä sekä nuorta harmaaleppää, pihlajaa ja haapaa. Pensasto on varsin runsas 
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käsittäen alueella kasvavien lehtipuiden taimia.  Kohteelta lienee yhteys eteläpuoliseen metsikköön 

rakennettujen, vanhaa puuta käsittävien tonttien kautta. 

 

Matokallio 

Matokalliolta havaittiin 10 jätöspuuta ja 3 risupesää, joista yhden alla oli niukalti jätöksiä. 

Matokallion iäkästä kuusikkoa on äskettäin harvennettu ja metsikön länsipuoliset alueet on joko 

lehtipuutaimikkona tai avohakkuina. Lehtomaisen metsän puustoon kuuluu myös varttunut melko 

runsaslukuinen koivu, paikoin jopa järeä haapa ja harmaaleppä. Alueen länsiosassa rajalinjalla on 

koivun kolopökkelö, jonka läheltä löytyi muutama jätöspuu. Löydöshavainnot osoittavat lajin 

suosivan itäosaa, mistä löytyi myös iso kolohaapa ja muutama kuusen risupesä. Kolopuiden tyvillä 

ei kuitenkaan näkynyt papanoita. Matokallion pohjoisrannalla on kuusikkoon rajautuen 

harmaalepikkoa, jolla lienee merkitystä liito-oravan ruokailualueena. Niemenkärjessä näkyy 

nuorempaa kuusta sekä lehtipuutaimikkoa. Metsikön eteläpuolisen pellon pohjoislaidalla on 

muutama vanha koivu. Suurin osa liito-oravan jätöspuista sijoittuu Matokallion AP-alueen reunaan 

ja sen lähituntumaan. 

 

Haukkamäki 

Haukkamäessä on useita liito-oravan asuttamia metsäkohteita, joita ilmeisesti asuttavat eri yksilöt. 

Matinmäentien pohjoispuolisella AP -alueella on asutuksen lähes kokonaan saartamassa melko 

luonnontilaisessa metsässä 10 jätöspuuta ja muutamia risupesiä, joiden alta ei löytynyt jätöksiä. 

Löydökset keskittyvät mäen rinteeseen ja sen tyvelle kuviolle, jossa esiintyy erilajista ja -ikäistä 

puustoa. Vallitsevina erottuvat varttuneet kuuset, joukossaan mm. vanhaa koivua, järeitä haapoja 

sekä nuorta harmaaleppää ja haapaa. Osa koivuista on lahoamassa ja muutamasta löytyi koloja. 

Jätöksiä löytyi niin koivujen, kuusten kuin haapojen tyveltä, mutta ei kolopuiden alta. Erityisen 

paljon jätöksiä on alueen eteläosassa suuren kuusen alla. Kuusi saattaa olla pesäpuu, vaikkakaan 

pesää siitä ei pystytty havaitsemaan. Kohteen itäpuolisella mäellä näkyy harvennuskäsiteltyä 

järeähköä kuusimetsää sekapuunaan nuoria kuin myös joitain isokokoisempiakin haapoja. Kyseisen 

kuusimetsän eteläisin osa on merkitty virkistysalueeksi, joka on puulajistoltaan ja ikärakenteeltaan 

liito-oravametsää yksipuolisempi. Yhteys tälle kuviolle asutetusta liito-oravametsästä on olemassa, 

mutta jätöksiä sieltä ei löytynyt. Pohjoisessa liito-oravakohdetta rajaa mökkitie ja rannan 

mökkiasutus. Etelässä on aikoinaan vanhalle pellon pohjalle istutettua noin 20-vuotiasta koivikkoa 

ja harmaalepikkoa. Lännessäkin on asutukseen rajautuen vanhaa pellonpohjaa, joissa nyt kasvaa 

pääasiassa nuorta harmaalepikkoa ja välillä näkyy pieni kuvio nuorta kuusikkoa. Vanhan 
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peltoalueen takana asutuksen keskellä on hieman laajemmalti vanhaa lehtipuuta (koivu, haapa, 

harmaaleppä, pihlaja) kuin myös lahopuuta, kolokoivuja ja -haapoja käsittävää sekametsää.  

Alue kokonaisuudessaan edustaa varsin tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, jossa lajille on tällä 

hetkellä tarjolla riittävästi niin ravinto- kuin pesäpuitakin.   

 

Matinmäentien eteläpuolella on jäljellä laajalti varttuneita kuusimetsiä, jotka pääosin eivät ole enää 

luonnontilaisia. Kunnan omistama virkistyskäyttöön merkitty alue on äskettäin harvennettu pientä 

poikkeusta lukuun ottamatta samoin kuin AP-alueeksi merkitty Haukkamäen itäosa. 

Luonnontilaisimmat metsäkuviot sijoittuvat valtatie 4:n varteen länsiosan AP-alueelle.  

Haukkamäestä on tutkittu systemaattisesti vain AP -alueet ja niiden lähiympäristöt. Virkistysalue 

on pääosin tarkastettu satunnaisotannalla.  

 

Haukkamäen länsiosasta löytyi 6 jätöspuun ja 3 risupesän keskittymä pohjoispuolisten 

mäntytaimikoiden ja asutuksen sekä valtatien rajaamalta puustoltaan luonnontilaisen metsän 

kaistaleelta. Etelässä on uusi omakotitalo, jonka luonnontilainen tontinosa on liito-oravan kannalta 

otollista  elinympäristöä isoine kuusineen. Kohteen varttunut kuusivaltainen puusto käsittää myös 

nuorempaa kuusta, koivua ja haapaa. Alueen pohjoislaitaan mäntytaimikon tuntumaan 

keskittyneenä on muutamia iäkkäämpiä haapoja, joista yhden kolohaavan tyveltä löytyi runsaasti 

jätöksiä. Risupesistä 2 sijaitsee aluetta halkovan polun varrella juuri valmistuneen omakotitalon 

koillisnurkan lähellä ja yksi lähempänä valtatietä polun risteyksessä. Ilmeisesti osa löydöksistä 

saattaa olla rakennetun tontin sisällä. Etelä- ja itäpuolella liito-oravaesiintymää rajaavat melko 

nuoremmat kuusikot ja hieman soistuneet koivikot joukossaan nuorta haapaa. Alvajärven rannassa 

ja entisen pellon reunoilla on myös vanhempaa kuusta ja koivua käsittävä metsäkuvio, jolla näkyy 

joitain isoja haapoja. Tältä kuviolta ei jätöksiä kuitenkaan löytynyt. Todennäköisesti liito-orava 

pystyy liikkumaan em. metsäkuvioiden sekä vanhan pellon pohjoispuolisen kuusivaltaisen 

metsäsuikaleen kautta Haukkamäen itäosiin, jossa sopivaa elinympäristöä on laajemmalti tarjolla. 

 

Haukkamäkeä muutoin tarkasteltaessa esiintymisen painopiste näyttäisi olevan itäosassa AP- ja 

virkistysalueen rajalla, josta löytyi 10 jätöspuuta ja 3 risupesää. Yksittäisiä havaintoja yhteensä 11 

kpl tehtiin virkistysalueen pohjois- ja eteläosista sekä AP -alueen itäreunalta ja siitä etelään 

ulottuvalta peltoihin rajautuvalta maa- ja metsätalousalueelta. Kyseisillä alueilla vallitsevat 

varttuneet lehtomaisen kankaan kuusimetsät, joista valtaosaa on 1-5 vuotta sitten harvennettu. 

Alueella on myös laajoja mäntytaimikoita, mutta avohakkuilta on viime aikoina vältytty. 
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Jätöspuukeskittymän ympärillä oleva AP-alueeksi varattu metsä on pääosin harvennettua vanhaa 

tasaikäistä kuusikkoa, jossa sekapuina kasvaa harvakseltaan koivua, kookastakin haapaa erityisesti 

mäennyppylällä, nuorta harmaaleppää sekä pihlajaa. Etelämpänä erottuu eri-ikäistä lehtipuuta 

kasvava rehevä kasvillisuuskuvio sekä harvennettua noin 30-vuotiasta rauduskoivikkoa. Itäosan 

jätöspuut sijaitsevat myös kyseisessä harvennuskuusikossa. Itäosan reunamille on paikoitellen 

jätetty nuorempia kuusitiheiköitä sekä joitain lahoavia koivuja että nuorta lehtipuustoa. Lähempänä 

Matinmäentietä on vanha avohakkuuaukko, jossa nyt kasvaa lehtipuuvesakkoa. Luonnontilaisinta 

liito-oravametsän osaa edustaa virkistysalueen puolelle jäävä 80-vuotiasta kuusta ja 

vaihtelevanikäistä haapaa ja harmaaleppää käsittävä metsäkuvio. Lukumääräisesti eniten papanoita 

löytyi tältä kuviolta erityisesti ison kuusen ja kahden haavan kupeelta aluetta halkovan polun 

varrelta. Kuvio lienee lajin esiintymisen ydinaluetta, vaikka kolohaapoja eli mahdollisia pesäpuita 

siltä ei pystytty löytämään. Risupesä kuitenkin löytyi yhdestä kuusesta. Lähituntumassa 

harvennetun metsän puolella on kolopökkelö, jonka tyveltä ei havaittu jätöksiä. Kohteen 

pohjoisreunaan ulottuvan mäntytaimikon takana iäkkäässä, melko paljon haapaa käsittävässä 

harvennuskuusikossa oli yksittäisiä jätöspuita, mutta kolohaapoja ei havaittu. Kulkuyhteys kahden 

em. löydösalueen välillä muodostuu niin etelän koivuvaltaisen metsikön kuin myös pohjoispuolisen 

kuusikon kautta.  

Eteläisimmät maa-ja metsätalousalueille sijoittuvat jätöspuut löytyivät niinikään vanhoista 

harvennuskuusikoista, joissa on koivua ja paikoin runsaasti haapaa jäljellä.  

 

7. PUUPPOLAN LUONTOARVOT 

 

7.1 Uhanalaiset ja harvinaiset lajit 

 

Uhanalaisluokittelu noudattaa alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisten eläinten ja Keski-

Suomen uhanalaiset kasvit teosta (Välivaara ym.1991). Alueellisesti uhanalaisten luokittelussa on 

myös huomioitu kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukainen valmisteilla oleva 

uhanalaisuusarviointi. Uudessa IUCN:n mukaisessa luokittelussa silmälläpidettävät lajit eivät ole 

uhanalaisiksi luettavia toisin kuin vanhassa luokittelussa.  

 

Alueelta ei löytynyt valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja, mutta valmisteilla olevan uuden 

IUCN -luokituksen valtakunnallisesti silmälläpidettävistä (melkein uhanalaisista) lajeista alueelta 

löydettin 1) musta-apila sekä mm. lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä viihtyvä 2) pussikämmekkä. 
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Harvinaistuneita perinneympäristöjä suosiva musta-apila tullee uutena mukaan myös Keski-

Suomen uhanalaisluokitteluun. Puuppolasta tavatuista lajeista Keski-Suomen uhanalaisiin lajeihin 

kuuluvat silmälläpidettävä 3) suomenlumme, 4) jokileinikki, 5) kapealehtiosmankäämi,  6) 

punakoiso ja 7) nurmikaunokki. Tässä yhteydessä on huomioitava, että alueelta havaitut punakoiso 

ja nurmikaunokki lienevät istutusperäisiä eikä niillä tällöin ole uhanalaistarkastelussa samanlaista 

painoarvoa kuin luonnonvaraisina esiintyessään. Lajinumero viittaa esiintymispaikkaan kartassa 3. 

 

Harvemmin esiintyviä luonnonkasveja edustavat kurjenkello (Sakarinmäen lehomaiset kankaat), 

rauhoitettu valkolehdokki (mm. Sakarinmäen lehtomaiset kankaat), purolitukka (Lehmämäen puron 

varrella), lehtovirmajuuri (mm. Ykshaukisen ojien varsilla, Tervajoen varrella, Korttajärven 

eteläosaan laskevan ojan varrella), tummarusokki (Korttajärven rantapellon reunassa), koiranvehnä 

(Tervjoki) ja velholehti (Sakarinmäen kallionaluslehto), joka on Jyväskylän maalaiskunnan 

pohjoisimmassa osassa alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu laji (IUCN -luokitus). 

Perinnebiotooppien harvinaisuuksia ovat hentosuolake ja vesihierakka). Harvinainen 

puutarhakarkulainen lienee myös vuorikaunokki.  

 

Uhanalaisten kasvilajien kasvupaikat sijoittuvat rakentamiskäyttöön suunniteltujen alueiden 

ulkopuolelle, joten lajit säilynevät ellei muussa maankäytössä tapahdu muutoksia. 

Perinneympäristöissä viihtyvä musta-apila säilynee Rättälin niittyalueella, mikäli perinteistä 

laidunnusta alueella jatketaan. Toinen musta-apilan kasvupaikoista sijaitsee kuivalla niittymäisellä 

pellonreunuksella vanhan osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueeksi merkityllä alueella. Lajin 

esiintymä lienee turvattu ellei alueen tiehankkeet kohdistu juuri kyseiselle kohteelle. Karja tuskin 

pystyy hävittämään laidunmetsästä löytynyttä pussikämmekkää, sillä laji on pärjännyt alueella  

tähänkin asti laidunnuksesta huolimatta. Uhanalaisten vesikasvien osalta tulisi välttää ainakin 

vesikasvillisuuden niittoa alueilta, joilla kyseisiä lajeja esiintyy.  

 

Puuppolasta löytynyt liito-orava on IUCN -luokituksessa määritelty valtakunnallisesti 

vaarantuneeksi lajiksi ja se kuuluu EU-direktiivin suojeltaviin lajeihin. Liito-oravan luonnossa 

selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  

Alvajärven pohjoisosassa pesivä naurulokki on IUCN -luokittelun mukaan valtakunnallisesti 

vaarantunut laji.  
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7.2 Arvokkaat luontokohteet ja alueiden hoitosuositukset 

 

7.2.1 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

 

Puuppolan alueelta löytyi muutamia metsälain mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. 

Tällaisia potentiaalisina arvokohteina huomioitavia elinympäristöjä edustavat lähteet, purot, 

jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät, rehevät suot (ruoho- ja heinäkorpi) sekä kalliometsät 

Metsälain mukaan ympäristöstään selvästi erottuvien, luonnontilaisten tai luonnontilaisten 

kaltaisten elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet 

säilyttävällä tavalla. Kaikki edellä mainituista kohteista eivät kuitenkaan ole riittävän 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia täyttääkseen metsälain mukaista erityisen tärkeän 

elinympäristön kriteeriä. Kohteiden arvo riippuu myös niiden alueellisesta yleisyydestä, jolloin 

vaatimatonkin korpi- tai lehtolaikku voi olla metsälakikohde, mikäli alueellisesti luontotyyppi on 

harvinainen.  

 

Metsälain tarkoittamat elinympäristöt tulisi merkittävinä luontokohteina jättää rakentamisen 

ulkopuolelle. Valtaosa Puuppolan metsälain mukaisista arvokohteista sijoittuu vanhan 

osayleiskaavan maa- ja metsätalousalueilla, jolloin niiden säilymiseen vaikuttavat lähinnä kohteen 

metsänhoitotoimenpiteet. Metsäisillä alueilla metsälain mukaiset arvokkaat luontokohteet tulee 

käsitellä varovaisuusperiaatteella eli puustoa tulisi harventaa varoen ja valikoivasti, mikäli kohdetta 

ei voida kokonaan jättää käsittelyn ulkopuolelle. Hakkuissa tulisi säästää kelot, pökkelöt, pitkälle 

maatuneet lahopuut samoin kuin raidat ja haavat. Soiden ja lähteiden ojittamista ja täyttämistä 

pitäisi välttää. Arvokkaat kohteet, jotka tulisi jättää luonnontilaan on merkitty karttaan 3. 

 

Yksi arvokkaimmista, luonnontilaan suositeltavaksi jätettävistä luontokohteista sijoittuu 

Sakarinmäkeen, jossa lähellä Lahdenpohjantietä on korkea sammalpeitteinen kalliojyrkänne ja sen 

tyvellä rehevän kasvillisuuden perusteella erotettava pieni luonnontilainen lehtolaikku (kartta 3). 

Alueella harvinaisena luontotyyppinä esiintyvä kallionaluslehto on tyypiltään melko edustavaa 

kosteaa kotkansiipivaltaista pensoittuvaa saniaislehtoa. Puustossa vallitsee nuori harmaaleppä ja 

hieman varttuneempi koivu. Vaateliaampaa lajistoa edustavat kotkansiiven ohella huomattavan 

runsaana esiintyvä, alueella yleensä harvalukuisena tavattava velholehti sekä mustakonnanmarja. 
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Pensastossa erottuu erittäin isokokoinen näsiä.  Kalliojyrkänteen päällä on puisten rakennelmien 

reunustama avolähde, josta tihkuu vettä jyrkänteen seinämiä pitkin alas lehtoalueelle.  

 

Sakarinmäen lisäksi kalliojyrkänteitä esiintyy Punavuoressa, Pyyvuoressa, Laahanmäessä ja 

Matokalliolla. Jyrkänteet täyttävät korkeutensa puolesta metsälain kriteerit, mutta useimpien 

jyrkänteiden alusmetsiä on käsitelty (taimikoita, äskettäin harvennettuja metsiä) eikä jyrkänteen 

aluskasvillisuus erotu rehevämpänä muusta metsäkasvillisuudesta. Niinpä ne eivät todennäköisesti 

täytä metsälain vaatimuksia. 

 

Sakarinmäen eteläosasta, lähes 100-vuotiaiden kuusten hallitsemasta lehtomaisesta metsästä löytyy 

luonnontilainen puro, jonka varrelle on muodostunut vaateliaampaa putkilokasvillisuutta. (kartta 3 ) 

Hyvin lyhyellä matkalla puron varrelta erottuu kapea saniaislehtokasvillisuusvyöhyke kotkansiipi- 

ja hiirenporras valtalajeinaan. Muutoin puronvarsikasvillisuus on isoalvejuuri-hiirenporras-

mesiangervovaltaista. Puron tuntumasta tavataan myös mustakonnanmarjaa, näsiää, koiranheittä, 

kurjenkelloa, lehtokortetta ja tesmaa. Lehtilahopuustoa, lähinnä ohutta riukupuuta, esiintyy 

niukasti. Osa puron varrella kasvavista harmaalepistä on kaatuillut uoman ylitse, mikä antaa 

paikalle ryteikkömäisen vaikutelman. Puronotkelma vanhoine kuusineen ja koivuineen tarjonnee 

otollisen elinympäristön alueelta löytyneelle liito-oravalle. Puronvarsi on merkitty karttaan 

luonnontilaisena säilytettäväksi.  

 

Myös Lehmämäen pohjoisosasta ja Punavuoren pohjoisosasta Kappelin eteläpuolelta löytyy pieniä 

pätkiä metsälain mukaisina kohteina käsiteltäviä purouomia reunoillaan kapealti tavanomaista 

ruoho- ja heinäkorpikasvillisuutta (mm. mesiangervo, kurjenjalka, alvejuuret, hiirenporras, vehka, 

viitakastikka, suo-orvokki, metsäkorte, suokeltto , luhtakuirisammal, korpirahkasamml). Tosin 

purot eivät ole täysin luonnontilaisia, vaan ovat osittain ojamaisiksi perattuja. Lehmämäen 

puronvarrelle on myös kaivettu lammikko, josta lähtevän koskimaisen puron suu on padottu.  

Punavuoren eteläpuolisesta puronoroon rajautuvasta lehtomaisen kankaan lahoavaa koivuakin 

käsittävästä sekametsästä löytyi liito-oravan jätöspuu, joten kohteella saattaa olla merkitystä myös 

liito-oravan elinympäristönä. Kaikki muut Puuppolan purouomat ovat täysin perattuja ojauomia tai 

niiden lähiympäristöä on voimakkaasti käsitelty, jolloin ne eivät ole riittävän luonnontilaisia 

metsälain mukaisiksi arvokohteiksi.  
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Tanttilassa Lapapolun varrella on avolähde, joka metsälain tarkoittamana kohteena tulisi 

lähiympäristöineen säilyttää koskemattomana (kartta 4). Lajistoltaan varsin tavanomainen lähde on 

selvityksessä löytyneistä ainoa luonnontilainen lähde. Myös vesilain 17 a § kieltää luonnontilaisen 

lähteen muuttamisen niin, että sen säilyminen luonnontilaisena vaarantuu.  

 

Lähteen itäpuoleisen rinteen alapuolella sijaitseva ojittamaton ruoho- ja heinäkorpialue on 

selvityksen laajimpia ja edustavimpia suo-alue. Kohde täyttänee myös metsälain arvokkaan 

elinympäristön vaatimukset ympäristöstään selvästi erottuvan ja luonnontilaisenkaltaisen 

kasvillisuutensa takia. Alueella ei esiinny uhanalaista tai harvinaista lajistoa, mutta kyseistä 

luontotyyppiä ei ainakaan tässä laajuudessa tavata muualta Puuppolasta. Lahopuustoa on jonkin 

verran, eikä kohteella näy merkkejä metsänkäsittelystä. Aluetta voisi suositella säästettäväksi 

metsälain mukaisena rehevänä ruoho- ja heinäkorpena ja alue suositellaan jättämään luonnontilaan. 

Myös Rässälänkorven vastaava metsälain mukainen suotyyppi valtatien varrelta olisi suotavaa 

säästää, vaikkakin länsireuna on osittain kuivahtanut.  

 

Puuntuotannollisesti vähäarvoisia kallioalueita löytyy pienialaisina muutamista paikoista mm. 

Matokalliolta, Lehmämäestä ja Punavuoresta. Parhaimmilla kallioalueilla esiintyy mm. keloutuneita 

puita, eikä kulumisen merkkejä näy aluskasvillisuudessa. Niitä voitaisiin käsitellä metsälain 

mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvina arvokohteina.     

 

7.2. 2  Muut arvokkaat kohteet  

 

Arvokkaina luontokohteina tulisi huomioida myös liito-oravametsät. Niitä tulisi hoitaa liito-

oravametsien käsittelyä koskevaa ohjeistusta noudattaen. Joillain kohteilla on tehty äskettäin 

harvennushakkuita, mutta varsin moni (mm. Sakarinmäki, Kolu, Rässälänkorven länsiosa ja osia 

Haukkamäestä) on ainakin osittain luonnontilainen. Liito-oravametsien käsittelyohjeiden mukaan 

pesäpuiden ympärille tulisi jättää käsittelemätön vyöhyke ja sekametsien kehittymistä pitäisi suosia. 

Vanhat haavat ja muut lehtipuut tulisi säästää. Lisäksi pitäisi säilyttää metsäinen kulkuyhteys liito-

oravametsien välillä.  

 

Löydösten perusteella liito-orava on vielä varsin yleinen alueella ja se säilynee Puuppolan 

eläinlajistossa ainakin lähitulevaisuudessa. Tosin on vaikea arvioida kuinka suuri liito-oravakanta 

alueella elää ja onko se edes lisääntymiskykyinen. Potentiaalisia elinympäristöjä ja metsäisiä 
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leviämisväyliä on vielä kohtalaisesti, ilmeisesti myös tutkitun alueen ulkopuolella, mutta jo 

nykyään laji joutuu elämään lähinnä metsänkäsittelystä johtuen yhä pienemmillä, eristyneemmillä 

ja yksipuolisemmilla metsäkohteilla. Puuppolassa suurimmat rakentamispaineet kohdistuvat 

alueille, joilla liito-orava ei esiinny ja joilla ei ole lajille sopivaa elinympäristöä. Vaikuttaa siltä, että 

näillä näkymin suunnitellut kaavoitushankkeet eivät olisi suurin uhka lajin säilymiselle, vaan siihen 

vaikuttaisi ensisijaisesti alueen metsänhoito. Onhan suurin osa liito-oravametsistä uudistuskypsiä 

metsiä. Pyrkimys haja-asutusluonteen säilyttämiseen alueella mahdollistaa myös väljemmän 

rakentamisen, jolloin liito-oravan huomioiminen on taajaan asutettaviin alueisiin verrattuna 

helpompaa (mm. tonttien sijoittaminen, luonnontilaisten tontin osien jättäminen).  

 

Liito-oravakohteista  Sakarinmäki, Kolu, valtaosa Rässälänkorpea, Punavuori ja Laahanmäki ovat 

jäämässä maa- ja metsätalousalueiksi, jonne uutta rakentamista ei luultavasti ohjata. 

Rässälänkorpeen ja Laahanmäken  on tosin suunniteltu uutta moottoritielinjausta, joka saattaa 

vaarantaa lajin olemassaolon kyseisillä alueilla. Rakentamisen osalta ongelmallisempia ovat 

Lehtotien kohde, Vertaalantie, Matinmäki, Matokallio ja Haukkamäki kokonaisuudessaan. 

Lehtotien kohde on jo nyt pieni ja eristynyt, joten lisärakentaminen alueelle olisi lajille 

todennäköisesti kohtalokasta. Kohteen itäpuolella Tanttilassa sijaitsevat lähimmät yhtenäiset 

metsäalueet, mutta ne ovat liito-oravan kannalta liian nuoria, yksipuolisesti kuusta kasvavia 

voimakkaassa talouskäytössä olevia metsiä. 

 

Matinmäen/Rässälänkorven AP-alueella sijaitsevan yksittäisen liito-orava metsikön tai sen osan 

hävittäminen ei välttämättä vaarantaisi lajin säilymismahdollisuuksia alueella, sillä lajilla on 

liikkumisyhteys muihin Rässälänkorven rakentamisen ulkopuolisiin metsiköihin. Kohteiden 

rakentaminen kuitenkin supistaisi luonnollisesti entisestään lajin tarvitsemaa elinympäristöä. Viime 

aikoina jo pelkästään hakkuiden myötä on suuri osa alueen potentiaalisista liito-orava metsistä 

hävitetty ja mahdollinen tiehanke uhkaa myös rakentamisen ulkopuolisia liito-oravametsiköitä.  

Myös Rässälän pohjoispuoliset laajat avohakkuut rajoittavat lajin leviämistä lähes ainoaan 

mahdolliseen suuntaan. Liikkuminen itään ja myös pohjoiseen lienee mahdollista Tervajoen 

puustoisia reunuksia käyttäen, mikäli puustoiset reunat säästetään.  

 

Vertaalantien kohteet ovat itse asiassa jo rakennettujen tonttien luonnontilaisia osia tai pieniä 

metsäkuvioita, joiden jättäminen rakentamisen ulkopuolelle lienee mahdollista. Luultavasti liito-

orava liikuskelee laajalla alueella Vertaalan tien varsilla mm. tonttien luonnontilaisia osia käyttäen, 
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suosien erityisesti Pukkalantilatien metsää. Lajille soveliaat elinympäristöt ovat vähentyneet 

länsipuolella tehtyjen avohakkuiden ja harvennusten takia, mutta viereisiltä maa- ja 

metsätalousalueilta löytyy vielä lajin leviämiseen soveliaita metsäkohteita mm. koivuvaltaista 

sekametsää. 

 

Matokalliolla liito-oravalle sopivaa elinympäristöä jää melko laajalti AP-alueen ulkopuolelle. Laji 

tosin näyttää suosivan hieman luonnontilaisempaa itäosaa, jossa liito-oravan jätöspuut ja 

rakentamiseen kaavailtu alue tulevat päällekkäin. Alueelle ei kuitenkaan liene suunnitteilla mittavia 

rakennushankkeita, joten lajin säilyminen lienee rakentamisen osalta mahdollista. Mikäli 

lisärakentamista ohjataan alueelle vanhan kaavan mukaisesti supistuisi lajin elinympäristö ja 

nimenomaan lajin suosima metsän osa. Toisaalta lajille sopivaa jo nyt asutettua elinympäristöä on 

muuallakin Matokalliolla, jonne lajin on mahdollista siirtyä rakentamisen tieltä. Rakentamisen 

myötä kohde kuitenkin eristyisi ja pienenisi, millä voi pitkällä aikavälillä olla merkitystä lajin 

säilymiselle. Tosin jo nykyäänkin  lajin liikkuminen muille kohteille on varsin hankalaa. Lajin 

liikkumista muille alueille rajoittaa ensisijaisesti vesistö. Lännessä lähimmät sopivat elinympäristöt 

ovat Rässälänkorvessa, jonne Matokalliolta ei ole edes kunnollista maastokäytävää. Etelässä 

lähimmät havainnot tehtiin noin 400-500 metrin etäisyydeltä Haukkamäestä, jonne liikkuminen  

pellonreunus- ja joenrantapensaikkoja/ puustoa sekä tonttien luonnontilaisia osia hyväksikäyttäen 

lienee nykyään mahdollista, mutta varsin epätodennäköistä. 

 

Ongelmallisin lienee Haukkamäki, jonne uutta rakentamista on mahdollisesti tulossa useille liito-

oravan asuttamille kohteille. Jäljellä olevat metsät eivät myöskään enää edusta liito-oravan 

luonnontilaista elinympäristöä, mutta laji näyttää silti pärjäävän alueella. Haukkamäen itäosan liito-

oravahavainnot tehtiin rakentamiskäyttöön varatun alueen reunoilta valtaosan löydöksistä jäädessä 

AP-alueen ulkopuolelle. Näin ollen pienellä Ap -aluerajauksen muutoksella turvattaisi ainakin 

nykyinen jätöspuukeskittymä. On tietenkin huomioitava, että AP -alueeksi varattu metsä  

kokonaisuudessaan on liito-oravan kannalta soveliasta, vaikkakaan ei hakkuiden takia enää parasta 

mahdollista  elinympäristöä. Mahdollinen rakentaminen supistaisi luonnollisesti sopivaa 

elinympäristöä, mutta ei eristäisi lajia nykyistä enempää, sillä asutus, Matinmäentie ja äskettäinen 

avohakkuu lienevät jo nyt leviämisen esteenä. Lisäksi viereiselle virkistysalueelle jäisi laajalti 

soveliasta elinympäristöä ruokailu-ja pesäpuineen. Asutus, tie ja avohakkuut lienevät jo nyt 

leviämisen esteenä pohjoiseen. Erityisen tärkeänä pitäisin lajin suosiman virkistysalueella 

sijaitsevan luonnontilaisen metsäkuvion jättämistä luonnontilaan.  
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Läntisin liito-oravakohde on pienialainen ja sieltä leviämistä vaikeuttavat tiet, asutus ja 

taimikkoalueet. Toisaalta lajille sopiva elinympäristö on selvästi rajattavissa pienelle kuviolle, 

jolloin rakentamista voisi ohjata taimikkoalueille liito-oravan asuinaluetta vaarantamatta.  

Pohjoisin liito-oravakohde on pitkälti asutuksen saartama, jolloin alueen rakentaminen ilman 

sopivaa maastokäytävää etelään virkistysalueelle päin voisi olla lajille kohtalokasta. VP-alue ei 

myöskään puulajiston yksipuolisuutensa takia tarjoa ehkä parasta vaihtoehtoista elinympäristöä 

liito-oravalle, mikäli sen nykyisin suosima metsäkuvio hävitettäisi.  

 

Alvajärven pohjoispohjukan rantarakentamiseen tulisi suhtautua varauksella, sillä pohjukan 

järvikortevaltainen tulvaniitty on ainakin paikallisesti merkittävä lintujen pesintä-, ruokailu- ja 

levähdyskohde. Alueelta on lintutieteellisen yhdistyksen mukaan havaittu pesivinä mm. punasotka, 

laulujoutsen ja nokikana. Muita alueelta kesällä 2001 huomioituja lajeja ovat kalatiira, tukkasotka, 

telkkä, heinäsorsa ja jouhisorsa. Alueella esiintyy myös huomattava naurulokkiyhdyskunta.   

 

Laahanmäessä on erikoinen vanha koivikkoalue, joka lahokoivuineen on monimuotoinen ja alueella 

jo harvinainen biotooppi. Koivikko kolopuineen on myös lähialueelta tavatulle uhanalaiselle liito-

oravalle potentiaalinen elinympäristö. Alueelle ei tulisi ohjata rakentamista. 

 

Rannat tulisi huomioida maankäyttöä suunniteltaessa ensisijaisesti maisemallisesti arvokkaina 

kohteina, sillä niillä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta esiinny uhanalaista tai muutoin 

arvokasta lajistoa tai luontotyyppiä. Rakentamisen ulkopuolelle olisi suotavaa jättää vähintäänkin 

rantojen luhtaiset biotoopit, samoin kuin vähäiset luonnontilaiset metsärannat, vaikka niillä ei 

esiintyisikään uhanalaista tai harvinaista lajistoa tai luontotyyppiä. Rantojen luhta-alueet ovat 

tärkeitä reunabiotooppeja, jotka voivat tarjota arvokkaan ympäristön monille eliölajeille. Metsäisillä 

kuin myös muilla rantapuustoa käsittävillä alueilla tulisi vähintäänkin säilyttää rantapuusto. 

 

Tervajoki suojapuuvyöhykkeineen tulisi rajata rakentamisen ulkopuolelle ja säilyttää reunusmetsä 

luonnontilaisena. Puuppolan alueella ei muualla esiinny vastaavanlaisia joenrantametsiä laho-ja 

kolopuinee, korpijuotteineen ja harvinaisine lajeineen. Tervajoen reunuspuustolla voi olla 

merkitystä myös Rässälänkorvessa elelevän liito-oravan mahdollisena leviämisreittinä. Kohteen 

arvoa laskee länsipuoliset laajat hakkuut.  
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Autiojoen varrelta ei löytynyt uhanalaista tai harvinaista lajistoa tai luontotyyppejä, mutta joki 

reunuspuustoineen ja pensaineen on avointa viljelymaisemaa elävöittävä tekijä. Jokea tulisi 

maankäytönsuunnittelussa tarkastella maisemallisesti arvokkaana kohteena. Rakentamista tulisi 

ensisijaisesti ohjata muualle kuin joen rannoille avoimen peltomaiseman keskelle. 

 

Perinnebiotooppeja tulee hoitaa jatkossakin perinteiseen tapaan, eikä alueita olisi syytä varata 

rakentamiseen. 
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