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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2: Luonnos ranta-asemakaavakartaksi (1:5000) merkintöineen ja määräyksineen 
Liite 3: Tilastolomake 
Liite 5: Valmisteluvaiheen palaute ja niiden vastineet 
Liite 6: Ehdotusvaiheen palaute ja niiden vastineet 
Liite 7: Luontolausunto 31.5.2022  
Liite 8: Emätilaselvitys 
Liite 9 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luontoarvot ja yhteenveto 2008 
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista. 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
1.1. Tunnistetiedot 

Selostus koskee 24.5.2022 päivättyä ehdotusta ranta-asemakaavaksi.  
           Asemakaava koskee tila Kureniemi 111–408–1–308.    
Kaavan laatija: Rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen / Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen.  

1.2       Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Ruotsalaisen pohjoisrannalla noin 10 kilometriä luoteeseen kaupungin keskustasta.  

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan nimeksi on valittu Kurenniemen ranta-asemakaava 1:5000.  Tarkoituksena on asemakaavoittaa Kurenniemen tila niin, että muodostettaisiin kolme uutta rakennuspaikkaa yhteen korttelialueeseen. Alueella on seurakunnan leirikeskus huolto- talousrakennuksineen. jotka puretaan.    

2. TIIVISTELMÄ 
2.1  Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet) 
• Asemakaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 14.9.2021.  
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon elinvoiman kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivulla 14.9.2021 alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. 
• Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa 14.9. -29.9.2021.  
• Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 21.6.2022. 
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• Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa 14.9. -29.9.2021.  
• Elinvoimalautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 21.6.2022. 
• Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla elinvoiman kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla __.__.-__.__.20__. 
• kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta __.__.20__. 
• Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.20__. 
• Lainvoiman asemakaava sai lainvoiman  __.__.20__. 

2.2 Asemakaavan sisältö 
Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi korttelialue, johon muodostuu kolme loma- tai asuinrakennusten rakennuspaikkaa (ARA). Muu alue tilasta on maa- ja metsätalousaluetta.   
          2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Korttelialueen toteuttamisvastuu on maanomistajilla.  
3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1    Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Ruotsalaisen ranta-alueella Kurenniemessä. Alueella on ollut seurakunnan leirikeskus, jossa on päärakennus- talonmiehen asunto (457 m2), majoitusrakennus (330 m2) ja rantasauna (98 m2). Päärakennuksesta ja majoitusrakennuksesta on laadittu perusteelliset vaurioselvitykset vuosina 2017 ja 2018. Selvityksien mukaan rakennuksissa on runsaasti rakenne- ja kosteusvaurioita, joten ne ovat purkukuntoisia. Näin ollen rakennuksia ei ole enää käytetty. Kirkkovaltuusto päättänyt 9.12.2021, että rakennukset puretaan.  
3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne, maisemakuva,  
Rakennettu alue on pääosin leirikeskuksen piha-aluetta. Muu osa kaava-aluetta on talousmetsäaluetta. Rannat ovat moreeni- hiekkapohjaisia.  
Luonnon monimuotoisuus 
Leirikeskuksen niittymäinen piha-alue ja viereinen kangasmetsä muodostavat tasaisen rakentamisalueen, jonka korkeusero Ruotsalaisen vedenpinnasta (+77,5) korttelialueella on 0–8 metriä.  Biologi Marko Vauhkosen luontolausunnossa on myös kuvattu luonnonoloja. 
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 Ilmakuva leirikeskuksen alueesta.  
Vesistöt ja vesitalous 
Ruotsalainen järveltä on yhteys Päijänteelle. Järven keskisyvyys on 9,9 m ja suurin syvyys 56,4 m. Sen ekologinen tila arvioidaan hyväksi, joka on lievästi rehevöitynyt. Sen hygienia on uimiseen ja muuhun virkistyskäyttöön hyvää tasoa (Järviwiki, Suomen ympäristökeskus).  
Maa- ja metsätalous 
Alueen metsä ovat talousmetsänä ja ne ovat olleet myös virkistyskäytössä. 
Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueella ei ole luontoselvityksen ja luontolausunnon mukaan luonnonsuojelukohteita. 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Suunnittelualueen ympäristössä on loma- ja pysyvää asutusta. Kaava mahdollistaa joko loma- tai asuinrakennusten rakentamisen.  
Yhdyskuntarakenne 
Yleiskaavassa suunnittelualueella on leirikeskuksen alue (RM-1 2000) ja yksi loma-asuntojen (RA-3) alue. Kaavamuutoksessa RM-1 alue muutetaan ranta-asemakaavassa loma- asuntorakennusten korttelialueeksi (ARA), johon muodostetaan kolme rakennuspaikka.  Yhtenäisen vapaan rannan osuus kasvaa, koska tilan pohjoisrannalla yleiskaavassa oleva rakennuspaikka (RA-3) poistetaan ja alue liittyy M- alueeseen. Yhdyskuntarakenne ei merkittävästi muutu. Kaava mahdollistaa ympärivuotisen joko loma- tai erillispientalon rakentamisen. Lähialueella on ympärivuotisia ja loma-asuntoja. 
Taajamakuva 
Alue on haja-asutusaluetta. 
Palvelut 
Palvelut saadaan kaupungin keskustasta.  
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Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Alueella oli aikaisemmin työpaikkoja leirikeskuksen toiminnan aikana. Kaavan toteuttaminen tuo tilapäisesti työmahdollisuuksia.  
Virkistys 
Suunnittelualueen metsät ja järvialue toimivat virkistysalueina. 
Liikenne 
Alueelle on rakennettu ja kunnossapidetään yksityistie, josta on liittymä Kurenniementielle. 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Alueella on purkukuntoiset; leirikeskusrakennus (457 m2), majoitusrakennus (330 m2) ja rantasauna (98 m2). Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita.    
Tekninen huolto 
Alueen vesi- ja jätevesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti ao. määräysten mukaisesti.  
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä ja maisemaselvityksessä ei ole esitetty mitään sellaista, joka estäisi suunniteltujen rakennuspaikkojen suunnittelemista ranta-asemakaavalla. Yleiskaavan luontoselvityksiä on täydennetty luontolausunnolla 31.5.2022.  
 3.1.4 Maanomistus 
Alueen omistaa Heinolan seurakunta.   
3.2  Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

• Päijät-Hämeen maakuntakaava, lainvoimainen 14.5.2019.     
• Ruotsalaisen rantaosayleiskaava, hyväksytty 21.2.2011, lainvoimainen 10.3.2014.    
• Heinolan kaupungin rakennusjärjestys; hyväksytty 3.6.2019, tullut voimaan 16.7.2019.  
• Pohjakarttana kaavaehdotuksessa käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön 16.7.2021 hyväksymää pohjakarttaa 1:5000.  
• Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. 
• Luontolausunto 31.5.2022. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1    Asemakaavan suunnittelun tarve 
Rakennuksilla ei ole enää käyttöä leirikeskuksena, joten alueen käyttötarkoitus muutetaan.  Näin ollen uusien rakennuspaikkojen muodostaminen ja rakentaminen ranta-alueelle edellyttää ranta-asemakaavan laatimista. Suunnittelun tavoitteena on ranta-asemakaavalla 



7  

 Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen      

saada emätilaselvityksen ja kaupunginvaltuuston 6.3.2017 päätöksen mukainen rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen määrä suunnittelualueelle. Alueen rakennusoikeus (krs-m2) pienenee.  
 
4.2    Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat 
Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen on ryhtynyt ranta-asemakaavan maanomistajien pyynnöstä.  
4.3    Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 
Osallisia tässä kaavassa ovat: 

• Kiinteistöjen omistajat 
• Naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät 
• Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
• Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo 
• Heinolan kaupunki 
• Marjoniemen seudun kyläyhdistys ry 

4.3.2 Vireille tulo 
Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella 14.9.2021 Itä-Häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Luonnosvaiheessa annetuista lausunnoista vastine liitteenä.  
4.4   Asemakaavan tavoitteet 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Rantaosayleiskaavassa alueella on yksi loma- ja asuinrakennusten (ARA) korttelialue.   
4.4.2 Yleiskaavallinen tarkastelu 
Ranta-asemakaavalla toteutetaan rantayleiskaavan ja kaupunginvaltuuston päätöksen 6.3.2017 mukaisen mitoituksen tavoitteet. 
Ranta-asemakaava on nk. maanomistajan kaava, jonka laatimiseen maanomistajalla on oikeus (MRL 74§). 
Yleiskaava yleispiirteisenä kaava ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan mukaan suunnittelualueelle saa sijoitta leirikeskuksen 2000 krsm2. Alueella on kolme rakennusta. Ranta-asemakaavan mukaan samalle alueelle saa rakentaa kolme asuin- tai lomarakennusta (ARA), enintään 1350 krsm2. Koska kysymys on uusien rakennusten rakentamisesta entisen leirikeskuksen pihapiiriin, niin ranta-asemakaava ei merkittävällä tavalla poikkea yleiskaavan mukaisesta maankäytöstä. (Lisäperusteluja kohdassa Kaavan vaikutukset, yleiskaavallinen tarkastelu (6.7.3).  



8  

 Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen      

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
OAS:n ja luonnosvaiheen jälkeen on kaupungin maankäytön ja hakijan sekä kaavan laatijan kesken pidetty neuvottelu 8.11.2021. Tämän neuvottelun ja osallisten antamien lausuntojen perusteella kaavakarttaa ja -määräyksiä sekä asiakirjoja on täydennetty.  
4.5   Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
4.5.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Leirikeskuksen toiminta on loppunut ja rakennukset puretaan. Rakennukset ovat tehtyjen selvitysten mukaan purkukuntoisia. Tämän vuoksi alueen rakentaminen halutaan turvata ranta-asemakaavalla niin, että muodostettaisiin kolme uutta rantarakennuspaikkaa. 
4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
Vireilletulo kuulutus oli 14.9.2021. 
Valmisteluvaiheessa kaupunkisuunnittelu asetti kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot; 14.9.—29.9.2021. 
Ehdotusvaiheessa elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. 
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1  Kaavan rakenne 
5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueen pinta-ala on 26,75 ha. Rakennusoikeus on 1350 kerrosalaneliömetriä; loma- tai asuinrakennukset 3 x 350 kerrosalaneliömetriä. 
Tilastolomake LIITE 4 (ehdotuksen liitteeksi) 
5.1.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Ranta-alueella on puustoa. Kaavamääräyksissä on rakennusjärjestyksen määräykset rakennusten etäisyydestä rantaviivasta ja rantamaiseman säilymisestä sekä kaavamääräykset radonhaitan torjumisesta ja hulevesien johtamisesta.  Rakennuslupien käsittelyn yhteydessä määritellään lisäksi ne seikat, jotka rakennusjärjestyksen mukaan on otettava huomioon rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa siten että lopputulos sopii hyvin ulkoasultaan maastoon ja maisemaan. Yleiskaavan yhteydessä laadittu luontoselvityksi on otettu huomioon ehdotusta laadittaessa. Lisäksi asiantuntija on antanut 31.5.2022 lausunnon alueen elinympäristön luontotyypeistä. 
  5.2. Aluevaraukset 
5.2.1 Kortteli- ja maa- ja metsätalousalueet 
Alue    pinta-ala, ha     rak. oikeus, k-m2 
Kortteli 1, rakennuspaikka 1 (ARA)   0,780   450                 rakennuspaikka 2 (ARA)  0,780  450 
                rakennuspaikka 3 (ARA)  0,780  450     
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Yhteensä     2,340  1350 
M-alue                       24,410  0  
Koko suunnittelualue, yhteensä  26,75  1350 
5.2.2 Tie- ja katualueet 
Korttelialueelle johtaa yksityistie.   
5.2.3 Muut alueet 
Muut alueet ovat maa- ja metsätalousaluetta (M).  
 5.3. Ympäristön häiriötekijät 
Vähäisenä ympäristön häiriötekijänä voidaan pitää vesiliikennettä.  

5.4 Nimistö 
Nykyiset teiden nimet säilyvät ranta-asemakaava-alueella.  
6. KAAVAN VAIKUTUKSET  
6.1  Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Viihtyisän ja puhtaan ympäristön vaikutus ihmisten terveellisyyteen ja sosiaalisiin oloihin ovat aina myönteisiä.  
6.2  Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 
Ei merkittäviä vaikutuksia koska rakennuspaikkoja ei ole osoitettu kaavassa uusille, rakentamattomille alueille ja rakentaminen sijoitetaan rakennetulle alueelle eli olemassa olevan, entisen leirikeskuksen pihapiiriin. Yleiskaavassa oleva, maisemallisesti näkyvä lomarakennuksen rakennuspaikka (RA) on muutettu M- alueeksi, joten vapaan yhtenäisen rantaviivan osuus kasvaa. Kaavalla vähennetään alueella yleiskaavassa olevaa rakennusoikeutta 2000 krs-m2:stä 1350 krs-m2:iin eli 650 krs-m2.  
 6.3 Vesistöt ja vesitalous 
Vesi- ja jätevesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti ja valtioneuvoston antaman asetuksen 
”talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla” sekä kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti  
6.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 
Kaavalla on positiivisia työllisyysvaikutuksia. Väestön määrä lisääntyy, mikäli osa rakennuksista rakennetaan pysyvään asuinkäyttöön. Lähialueella on muutamia ympärivuotisia asuntoja, mutta pääasiassa loma-asutusta. 
6.5 Liikenteelliset vaikutukset 
Liikenteelliset vaikutukset vähenevät, koska alueen käyttötarkoitus muuttuu.  Liikenne alueelle on olemassa olevan tietön kautta; lyhyehköt liittymät uusille rakennuspaikoille rakennetaan. 
6.6. Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva 
Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.  
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6.7  Muut vaikutukset 
6.7.1 Taloudelliset vaikutukset 
         Rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle. 
6.7.2 Ympäristöhäiriöt 

Ei merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Erillistä ympäristönvaikutusarviota ei ole tarkoituksenmukaista laatia, koska ranta-asemakaavassa olevat rakennukset sijoittuvat entisen leirikeskuksen rakennusten pihapiiriin, jossa olevat rakennukset puretaan. 
6.7.3 Yleiskaavallinen tarkastelu. 
MRL 54 §:n mukaan asemakaavaa laadittaessa on oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään, muun muassa: 
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. MRL:n säädökset on otettu huomioon ranta- asemakaavaa laadittaessa. Alueella oleva päärakennuksen ja majoitusrakennuksen osalta on v. 2017 tehty vauriotutkimukset, joiden mukaan nämä rakennukset ovat purkukuntoisia.  
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
7.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
MRL, MRA ja rakennusjärjestys sekä rakennus- ja toimenpideluvat tai ilmoitusmenettely lupien hakemisen yhteydessä.  
7.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Kaavan totuttaminen voi alkaa sen tultua lainvoimaiseksi. 
7.3 Toteutuksen seuranta 
Kaava toteutuu maanomistajien aikataulun mukaisesti.  
 
Mikkelissä 25.7.2022.   
 
Alpo Leinonen    
rakennus- ja maanmittausinsinööri 
Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen 
puh. 04 4055 5195, alpoe.leinonen@gmail.com 



 

 HEINOLAN KAUPUNKI 
 Ranta-asemakaava, 69 Rak, Rakm Kurenniemi 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.8.2021, TÄYDENNETTY 4.6.2022. 
 

 
     Suunnittelualue sijaitsee noin 10 km luoteeseen Heinolan keskustasta 

 
 

 
  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. 
 

 
 

Kurenniemen leirikeskus sijaitsee Ruotsalaisen luoteisosassa Kurenniemessä. Suunnittelualueella on Heinolan seurakunnan omistama leirikeskus huolto- ja talousrakennuksineen. Rakennukset puretaan ja laadittavassa ranta-asemakaavassa leirikeskuksen alueelle esitetään kolmea loma- ja asuinrakennuksen rakennuspaikkaa (ARA).  
 

 

  MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 
 Ruotsalaisen rantayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.2.2011 ja se on tullut voimaan 10.3.2014.   Yleiskaavassa Kureniemen tilan 111–408–1–308 on merkitty yksi loma-asuntojen alue (RA-3), jossa on yksi rakennuspaikka sekä leirikeskus (RM-1). Leirikeskuksen rakennusoikeus on 2000 k-m2.  Leirikeskustoiminta alueella on lopetettu ja sen vuoksi alueen käyttötarkoitus halutaan muuttaa.  

MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 
 

Maakuntakaava  Alue kuuluu 2.12.2016 hyväksyttyyn maakuntakaavaan 2014, joka on tullut lainvoimaiseksi 14.5.2019.  

 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 

 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 



 

Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä taikka määräyksiä suunnittelualueelle.     

  Yleiskaava  Alueelle on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.2.2011 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan, joka on tullut voimaan suunnittelualueen osalta 13.12.2012. Yleiskaavassa Kureniemen tilalle on merkitty yksi RA-3 rakennuspaikka ja leirikeskus RM-1.   

   
  Ote Ruotsalaisen rantaosayleiskaavasta.  

 
Ranta-asemakaava. 
Alueella ei ole aikaisemmin ollut ranta-asemakaavaa.  
 
 
 
   



 

 
Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteystyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat ja ilmakuvat.   Arviointikohde Näkökohta Yhdyskuntarakenne - alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen - maanomistus  Ympäristö - maisemakuva - vesistö - rakennettu ympäristö  Ihmiset - elinolot ja viihtyisyys  

 
 

Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen lähistön maanomistajat ja – haltijat sekä asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.  Maanomistajat, asukkaat   - maanomistajat ja -haltijat  Viranomaiset   - Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen alueellinen    vastuumuseo, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveydenhuolto,    Kunnan hallintokunnat   - Heinolan kaupunki    

 
 SUUNNITTELU- VAIHEET TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY OSALLISTUMINEN TIEDOTTAMINEN 

Syksy 2021  1. Laatimisprosessin käynnistäminen ja luonnos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 
Kaavoituksen aloittamisesta tiedottaminen osallisille sekä lausuntojen pyytäminen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-man (OAS) riittävyyden arviointi. Luonnos ja OAS nähtävillä 14.9. – 29.9.2021 Mahdollisuus muutosesitysten jättämiseen 

Kuulutukset Tiedottaminen pai- kallislehdissä ja kirjeet maanomistajille Kaupungin kotisivut 

Kevät – Kesä 2022   2. Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksesta ja OAS:sta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen jälkeen työstetään kaavaehdotus. 

Elinvoimalautakunta/kaupunkisuunnittelu asettaa nähtäville. 
Ehdotus nähtäville. Lausunnot Mahdollisuus muistutusten jättämiseen 

Ilmoitetaan samoin kuin luonnosvaiheessa Kaupungin kotisivut 

  MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 

 KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 

 MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 



 

kesä – syksy 2022  3. Hyväksymisvaihe Muistutukset ja lausunnot tutkitaan. Kaavaehdotusta korjataan tarvittaessa 

Kaavan hyväksyminen kaupunginhallitus > kaupunginvaltuusto 

Kaavan hyväksymis- päätöksen laillisuudesta voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 

Hyväksymis- päätöksestä kuulutetaan virallisesti. 

Aikataulu on viitteellinen ja se tarkentuu prosessin edetessä. 

 

 

 

Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa ja seuraa elinvoiman kaupunkisuunnittelu. Käytännön asioista vastaa kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.  Käytännön suunnittelutyöstä vastaa rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen/ Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen     
 

 
Heinolan kaupunki PL 1001 18101 Heinola käyntiosoite: Rauhankatu 3 

kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen harri.kuivalainen@heinola.fi 

   
  Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen    Rakennus- ja maanmittausinsinööri, YKS 556  
 Mäntypöllinkuja 6N 50170 Mikkeli   Alpo Leinonen 

       alpoe.leinonen@gmail.com 
 

 

   Kaava-aineisto on nähtävillä kaavaprosessin aikana Heinolan kaupungin kotisivuilla www.heinola.fi

 KUKA VALMISTELEE? 

 MISTÄ SAA TIETOA? 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 111 Heinola Täyttämispvm 14.06.2022
Kaavan nimi 70/Rakm Kurenniemi
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 14.09.2021
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 26,7500 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 26,7500
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 1,40
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 26,7500 100,0 1350 0,01
A yhteensä 2,3400 8,7 1350 0,06
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 24,4100 91,3
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 26,7500 100,0 1350 0,01
A yhteensä 2,3400 8,7 1350 0,06
ARA 2,3400 100,0 1350 0,06
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 24,4100 91,3
M 24,4100 100,0
W yhteensä
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JOHDANTO 

Heinolan Marjoniemen kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kurenniemi 111-408-1-
308 ollaan laatimassa ranta-asemakaavaa. Alueella sijaitsee käytöstä poistunut 
Heinolan seurakunnan leirikeskus, joka on tarkoitus purkaa. Kaavaehdotuksessa 
22.11.2021 sen tilalle on osoitettu loma- ja asuinrakennusten korttelialue (ARA), 
joka sisältää kolme tonttia. Muu osa kiinteistöstä on merkitty maa- ja metsäta-
lousalueeksi (M), jolla ei ole rakennusoikeutta. 

Koska Kurenniemen ranta-asemakaavaehdotuksen ARA-alue sijoittuu jo nykyisin 
rakennetulle alueelle, arvioitiin yhteen käyntikertaan perustuva luontolausunto 
tässä tapauksessa riittäväksi kattavamman luontoselvityksen sijaan. Toimeksian-
non ulkopuolelle jäi kaavaehdotuksen mukainen M-alue, sillä ranta-asemakaava 
ei osoita tai aiheuta muutoksia sen nykytilaan. 

Luontolausunnon tavoitteena on tunnistaa maastokäynnin avulla alueen mahdol-
liset luontoarvot sekä arvioida lisäselvitysten tarve ja antaa tarvittaessa suosituk-
sia alueen maankäytön suunnittelua varten. Tämän luontolausunnon on laatinut 
biologi, FM Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä. 

LÄHTÖTIEDOT 

Selvitysalue käsitti kuvaan 1 merkityt kaavaehdotuksen 22.11.2021 mukaiset 
kolme tonttia ARA-korttelialueella. 

Selvitysalue sisältyy Ruotsalaisen rantaosayleiskaavaan. Siinä Kurenniemen kiin-
teistölle on merkitty leirikeskusalue (RM-1) ja yksi loma-asumiseen tarkoitettu ra-
kennuspaikka (RA-3). Pääosa alueesta on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-
1). Rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä ei selvitysalueelta todettu arvok-
kaita luontokohteita tai lajiesiintymiä (FCG Planeko Oy 2008). 

Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon rekiste-
reistä ja paikkatietoaineistoista (SYKE:n Avoin tieto -palvelu), Suomen Lajitietokes-
kuksesta (www.laji.fi) ja Suomen metsäkeskuksesta (www.metsakeskus.fi). Luon-
tolausuntoa varten saatiin käyttöön Heinolan seurakunnan metsäsuunnitelman 
tiedot arvokkaista elinympäristöistä. Lisäksi käytössä oli Marko Vauhkosen julkai-
semattomia luontotietoja alueelta (mm. Heinolan putkilokasviatlas -tutkimuksen 
aineisto). 
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Kuva 1. Ote Kurenniemen ranta-asemakaavan ehdotuksesta 21.11.2021. Lähde: Tmi Insinöörityö Alpo Leino-
nen. 

SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT 

Kurenniemen selvitysalueelle tehtiin maastokäynti 24.5.2022. Katselmuskäynnillä 
inventoitiin selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä selvitettiin mah-
dolliset arvokkaat luontokohteet. 

Alueen luonnonoloja kuvataan seuraavassa käyttäen kaavaehdotuksen mukaista 
tonttijakoa. Tonttien numerointi ilmenee kuvasta 1. 

Tontti 1. Itäisimmällä tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen majoitusrakennus. 
Sen pohjois–koillispuolinen alue on nurmikenttää. Tontin itä–kaakkoisreunalla on 
pieni kalliokumpare, jossa kasvaa mäntyjä ja jokunen koivu sekä alikasvoksena ka-
tajaa, pihlajaa ja raitaa (kuva 2). Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. sinivuokko, aho-
mansikka, metsäkastikka, kivikkoalvejuuri, kallioimarre, kielo ja mustikka. Pensas-
kerroksessa tavataan lehtokuusamaa ja vadelmaa. 
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Kuva 2. Näkymä tontin 1 itäreunalta. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

Majoitusrakennuksen ja rannan välinen rinne on pihanurmea, jonka keskellä ja 
reunoilla kasvaa muutamia haapoja, mänty ja raita. Pensaista alueella esiintyvät 
pihasyreeni, lajilleen määrittämätön ruusu, mustaherukka ja lehtokuusama. Lä-
hempänä rantaa on haapavesakkoa sekä nuorta lehtipuustoa (mm. harmaa- ja ter-
valeppä, koivu, raita ja muut pajut). Lehtomaisen aluskasvillisuuden lajeja ovat 
vuohen- ja koiranputki, voikukat, metsäkurjenpolvi, poimulehdet, syyläjuuri, eri 
heinälajit, kevät- ja niittyleinikki, nurmitädyke, peltokorte, vadelma, maitohorsma 
ja mesiangervo. 

Tontti 2. Keskimmäisellä tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen päärakennus. Sen 
pohjois–koillispuolella on pysäköintialue ja pieni kalliokumpare. Kallion lajistoa 
ovat mustikka, puolukka, metsäkastikka, kivikkoalvejuuri, kielo, ahomansikka, ke-
vätlinnunherne, metsäkurjenpolvi ja sinivuokko. Kumpareen reunoilla kasvaa 
mäntyjä ja koivuja sekä vähän pihlajaa ja katajaa. 

Päärakennuksen lounais–eteläpuolella on rinteenä kohti rantaa viettävä piha-
nurmi, jonka lajistoon kuuluvat heinien lisäksi mm. nurmitädyke, kevätleinikki, si-
ankärsämö, poimulehdet, niittysuolaheinä, kevättaskuruoho ja maahumala. Pää-
rakennuksen lähellä on istutettuna vuorikaunokkia, herttavuorenkilpeä, keväte-
sikkoa sekä pihasyreeniä, kuusamaa ja pihapuuna vaahtera (kansikuva). Rinteen 
yläosassa on kaksi hyvin pientä kalliopaljastumaa (osin tontin 1 puolella), joiden 
ympärillä on ketomaista kasvillisuutta: ketohopeahanhikkia, mäkitervakkoa, hie-
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talemmikkiä, ruotsinpitkäpalkoa, ahosuolaheinää, viherjäsenruohoa ja tarhatyräk-
kiä (viljelyjäänne). Muualla rinteen yläosan kuivimmilla paikoilla tavataan lisäksi 
niukasti isomaksaruohoa, tummatulikukkaa, pelto-orvokkia ja ruusuruohoa. 

Rinteen keskivaiheilla on kivikkoinen kohta, jossa kasvaa nuoria pihlajia, kuusa-
maa, taikinamarjaa ja vadelmaa (kuva 3). Rannan lähellä kasvaa mäntyjen lisäksi 
katajaa, lehtokuusamaa, vadelmaa, taikinamarjaa ja nuorta pihlajaa. Rantapuus-
tona on varttuneita koivuja, tervaleppiä ja haapoja sekä yksi mänty ja katajia. Ran-
takaistaleen aluskasvillisuutena on heinien lisäksi mm. kieloa, ahomansikkaa, vuo-
henputkea ja muuta samaa lajistoa kuin tontilla 1. 

 

 
Kuva 3. Tontilla 2 kasvaa rinteen keskivaiheilla nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa. Taustalla ran-
tapuustoa. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

Tontti 3. Läntisimmällä tontilla sijaitsee entinen leirikeskuksen sauna ja liiteri/vaja. 
Rakennusten välissä ja rannan puolella on nurmialue. Tontin itäreunalla rantamet-
sän puustona on mäntyä ja koivua (kuva 4). Aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, 
puolukkaa, lillukkaa, metsäkastikkaa ja kieloa. Nurmialueen länsiosassa rantamet-
sän puuston muodostavat koivu ja tervaleppä; lisäksi tavataan katajaa ja eri lehti-
puiden taimia/vesoja. Pensaskerroksen lajeja ovat lehtokuusama ja punaherukka; 
kenttäkerroksessa esiintyy puolestaan vuohenputkea, voikukkia, niittyleinikkiä, eri 
heinälajeja, aitovirnaa, sudenmarjaa ja kieloa. 
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Tontin länsi–luoteisosa on metsää. Varttunut–uudistuskypsä puusto on etelä-
osassa koivua, harmaaleppää ja pajuja; pohjoisosassa on lisäksi vähän mäntyä, 
kuusta, raitaa ja haapaa. Pensaista tavataan lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Leh-
tomaisen aluskasvillisuuden lajeja ovat mm. vuohen- ja koiranputki, sinivuokko, 
nokkonen, kielo, maitohorsma, metsä- ja kivikkoalvejuuri sekä mustikka. 

 

 
Kuva 4. Tontin 3 rantametsää saunan edustalla. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Maastokäynnillä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienve-
sikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kriteerit. Alueella ei 
ole uhanalaisia, silmälläpidettäviä (Kontula & Raunio 2018a, b) tai muita arvok-
kaita luontotyyppejä. Selvitysalueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät METSO-

ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). 
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Selvitysalueella ei arvioitu olevan luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeille hyvin so-
pivia elinympäristöjä lukuun ottamatta lepakoita. Lepakoiden esiintyminen alu-
eella arvioitiin todennäköiseksi, sillä puoliavoimet piha-alueen reunat ja harva-
puustoinen metsä soveltuvat mm. pohjanlepakon saalistusalueeksi. On mahdol-
lista, että leirikeskuksen rakennuksissa voi sijaita lepakoiden päiväpiiloja. Raken-
nukset tulisikin tarkistaa ennen niiden purkamista; työ voidaan tehdä luotettavim-
min keskikesällä. Luonnonsuojelulaki kieltää lepakoiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittämisen ja heikentämisen. 

Kurenniemen selvitysalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa 
uhanalaisten (Hyvärinen ym. 2019) tai muiden huomionarvoisten lajien esiintymiä 
eikä alueella arvioitu olevan niiden kannalta tärkeitä elinympäristöjä tai esiinty-
mispaikkoja. Lajiston osalta ei ehdoteta tarkempia inventointeja. 
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RUOTSALAINEN RYK 
 

L�hteet: 

− Hovi, A. 2000: P�ij�t-H�meen perinnemaisemat. Alueelliset ymp�rist�jul-
kaisut 190. 

− Vauhkonen, M 2003: P�ij�t-H�meen uhanalaiset ja silm�ll�pidett�v�t putki-
lokasvit. Esiintym�t ja niiden suojelu. Alueelliset ymp�rist�julkaisut 326.  

− Kolunen H. 1993: P�ij�t-H�meen luonto. P�ij�t-H�meen liitto. 
− Luonto- ja ymp�rist�tutkimus Envibio Oy 2003: Ruotsalaisen rantayleis-

kaavan luontoselvitys.  
− Ymp�rist�hallinnon tietoj�rjestelm� Hertta 
− Suomen ymp�rist�keskus (SYKE), Uhanalaiset lajit 
− Niukkanen, H. 2002: Suojavy�hykkeiden yleissuunnitelma Asikkalansel�n 

ja Ruotsalaisen valuma-alueella - Asikkala. H�meen ymp�rist�keskuksen 
moniste 33.  

− Hirvonen, A. 2003: Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Asikka-
la: Pulkkila, Asikkala, V�h�-�ini�, P�ti�l�, Hillil�, Kurhila, V�himaa ja Reivi-
l�. H�meen ymp�rist�keskuksen moniste 77. 

− H�meen l��nin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallio-
alueet Osat I ja II. Suomen ymp�rist�keskus 1996. 

− Husa, J. & Teeriaho, J. 2007: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta ar-
vokkaat kallioalueet Etel�-Savossa ja P�ij�t-H�meen it�osassa. 

 

1 Luonnon ja maiseman yleiskuva 

1.1 Kallioper� ja maaper� 

Kallioper� selvitysalueella on p��osin kiillegneissi�, amfiboliittia, graniittia se-
k� kvartsi- ja granodioriittia. Graniitti ja dioriitti ovat kasvualustana happamia 
kivi�, kun taas amfiboliitti antaa kasvillisuudelle ravinteikkaan kasvualustan. 
Amfiboliittisilla alueilla kasvillisuus on ymp�rist���n rehev�mp�� ja monimuo-
toisempaa. Amfiboliittia on Hevossaaressa, Ison Pirttisaaren ja Heponiemen 
ymp�rist�ss� sek� Rutalahden pohjukassa.  Kymenvirran rantamien ja Ruot-
salaisen pohjoisrannan kallioalusta koostuu kiillegneissist� ja kvartsi- ja gra-
nodioriitista.   Graniittinen kiviaines keskittyy Koivusel�n alueelle, Rutalahden 
l�nsi- ja it�rannalle ja Hevossaaren l�nsirannalle.  

Ruotsalaisen maastolle on ominaista kallioper�n ruhjeisuus ja voimakkaat 
murros- ja lohkolinjat. Muun muassa Sirkkalahti, Nyyn�istenlahti, Rutalahti ja 
Kymenvirta sijoittuvat kallioper�n murroslinjalle.  

Maaper�n vallitsevina elementtein� ovat kalliomaat ja moreeni. My�s siltti-
maita on runsaasti. Ne sijoittuvat kalliopainanteisiin. Harjusora- ja hiekka-
maat keskittyv�t Heinolan keskustan tuntumaan, Kalkkisten seudulle ja Hyr-
ti�l�nkankaalle sek� Saarikonharjulle. Kalkkisten kautta menee Hartolan 
suuntaan menev� pitk� pitkitt�isharjunharju, joka alkaa V��ksyst�. My�s 
Saarikonharju on pitkitt�isharju.  

Heinolan keskusta sijaitsee pitkitt�isharjunharjun reunalla. Hyrti�l�nkangas 
on reunadelta, johon liittyy my�s suppia ja sulamisvesiuomia. Hyrtil�nkangas 
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.  
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1.2 Ekologinen verkosto 

Alueelle sijoittuu ekologinen verkoston maakunnallisen tason alueita (kuva 2). 
Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja ekologisista k�yt�vist�. 
Se edist�� luonnon monimuotoisuutta, muodostaa el�inten merkitt�v�n le-
vi�mis- ja levitt�ytymistien alueelta toiselle ja varmistaa el�v�n luonnon eko-
logisen toiminnan.  

 
Kuva 2. Maakunnallinen (vihre� vinoviivoitus) ekologinen verkosto kaava-
alueella sek� ekologiset yhteydet (violetti viiva). 

1.3 Vesiluonto 

1.3.1 Pohjavesi 

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain tai rajautuu seuraavat pohjavesialueet:  

− Saarikonharjun pohjavesialue (tunnus 0401627), pohjavesiluokka 2 
− Hevossaari 1 (tunnus 0608801), pohjavesiluokka 1 
− Hevossaari 2 (tunnus 0608804 ), pohjavesiluokka 1 
− Hyrti�l�nkangas (tunnus 0401626), pohjavesiluokka 2. 
 

1.3.2 Pintavedet  

Ruotsalainen kuuluu P�ij�nteen vesist�alueeseen sek� Kymijoen vesist��n. 
P�ij�nteen v�h�ravinteiset vedet virtaavat Kalkkisten kautta Ruotsalaiseen ja 
jatkavat sielt� Konniveteen ja edelleen Kymijokeen. Ruotsalainen kuroutui 
Ancylusj�rvest� itsen�iseksi j�rvialtaaksi noin 9000 vuotta sitten. 
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Ruotsalaisen veden pintaa on laskettu vuosina 1830Ð31 0,9 metri� tulvahait-
tojen v�hent�miseksi. P�ij�nteen ja Ruotsalaisen yhdist�v� Kalkkisten kanava 
avattiin vuonna 1878. Ruotsalainen on my�s s��nn�stelty vesist�. S��nn�ste-
ly aloitettiin Vuolenkosken voimalaitospadolla vuonna 1959, jolloin Ruotsalai-
sen vedenpintaa nostettiin 0,64 m. S��nn�stely on sidoksissa P�ij�nteen 
s��nn�stelyyn. 

J�rven pinta-ala on s��nn�stelyluvan yl�rajalla 80,7 km2 ja tilavuus on 0,86 
km3. Rantaviivaa j�rvell� on 337 km. Ruotsalainen on syv� j�rvi. Sen kes-
kisyvyys on 11 m ja syvin kohta on 55 m.  

Ruotsalaisen vesi on v�h�ravinteista ja kirkasta. Veden laatu on k�ytt�kelpoi-
suusluokituksessa luokiteltu erinomaiseksi.  Alueella ei ole pistekuormitusl�h-
teit� ja maatalouden vaikutus veden laatuun on v�h�inen. Valuma-alueen ko-
konaispinta-alasta peltoa on 10Ð20 %. 

Lis�ksi kaava-alueeseen kuuluvat Taivatlampi, Lahnalammi ja Sorvanen. 

1.4 Kasvillisuus  

Ruotsalaisen alueella kasvillisuus on vaihtelevaa ja paikoin rehev��. Alueelle 
sijoittuu rehevi� lehtoja, mutta my�s karuja m�ntykankaita.  M�ntykankaat 
keskittyv�t harjukankaille, miss� kasvillisuus on p��asiassa puolukka- ja ka-
nervatyypin kangasta. Suurin osa arvokkaimmista lehdoista ja jalopuumetsi-
k�ist� sijoittuvat Kymenvirran seudulle.  

Ruotsalaisen vesi- ja rantakasvillisuus on karulle vesist�lle tyypillist�. Kasvila-
jisto on niukkaa ja rantojen kasvillisuus on yleisilmeilt��n karua. Rehev� vesi- 
ja rantakasvillisuus on kehittynyt kapeiden lahtien pohjukoihin.  

1.5 El�imist� 

Alueen vesilinnustoon kuuluvat mm. kuikka, selk�lokki ja kalalokki sek� kos-
kelot. Uhanalainen valkoselk�tikka on pesinyt alueella. Merkitt�vi� lintualueita 
ovat Tokeenlahti, Kalkkisten S�rkij�rvi ja Rutalahti, erityisesti Matalanpohja, 
Korpimaan mets�t, Vasikkasaaren rantamets� sek� useat luodot, miss� selk�- 
ja naurulokki pesiv�t. 

Ruotsalaisessa t�rkeimm�t saalislajit ovat ahven, hauki, muikku, s�rki ja sii-
ka. J�rvess� el�� my�s nahkiainen ja rapu.  

2 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit 

Kaava-alueelta on tiedossa viisi liito-oravan elinymp�rist��, joilta osa havain-
totiedoista on jo vanhoja. Liito-oravasta on seuraavat tiedot: 

− Asikkala, Suiva. Kohde on ollut ainakin asuttu 1996Ð1997. 
− Asikkala, T�lk�nkalliot a.  P��osin melko luonnontilaista kuusivaltaista met-

s��, jossa kasvaa siell� t��ll� haapoja ja koivuja, rinteen alaosassa mets�-
lehmuksia ja harmaaleppi�. Havainto on tehty 2003. 

− Asikkala, T�lk�nkalliot b. Tilojen Jaakkola ja Ojala rajalinjalla. Havainto on 
tehty 2006. 

− Asikkala, Kotasaari. Kohde on ollut ainakin asuttu 1996Ð1997. 
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− Heinola, Vasikkasaaren l�nsiosa. Lajin pes� on tavattu loma-asunnon vintil-
t�. Havainto on tehty 15.4.2007. 

 
 

3 Uhanalaiset ja silm�ll�pidett�v�t lajit 

3.1 Uhanalaiset lajit 

3.1.1 ��rimm�isen uhanalaiset  

Valkoselk�tikka 

��rimm�isen uhanalainen valkoselk�tikka on erityisesti suojeltava laji.  Val-
koselk�tikka suosii vanhoja lehtipuuvaltaisia, runsaasti lahopuustoa sis�lt�vi-
en metsi�. Laji on pesinyt Muurahaissaaressa.  

3.1.2 Eritt�in uhanalaiset 

Id�nkurho  

Heinola, Onali, Hietala, Aution torpan piha. Lajia on etsitty kohteelta (1989), 
mutta sit� ei ole l�ydetty. Viimeinen havainto on vuodelta 1956. 

Asikkala, Tornio. Asikkalan Torniosta on ker�tty id�nkurhosta n�yte 1900 Ð 
luvun alussa. Tarkka kasvupaikkatieto puuttuu.  

Asikkala, Kalkkinen. Tarkka kasvupaikkatieto puuttuu. Havainto on vuodelta 
1901. 

Kaitalaakaj�k�l�  

Asikkala, Keltaniemi. Tarkempi paikkatieto puuttuu 

Ketokatkero  

Asikkala, Rutalahti. Havaintopaikan tarkempi sijainti ei tiedossa. Lajia on et-
sitty alueelta (vuonna 2002), mutta e ie ole l�ydetty.  

Mets�litukka 

Asikkala, Paskurinpohja, Uraj�rven kyl�, Paskurinpohjan lounaispuoli, Pas-
kurinl�hde, joka on kahden kes�m�kin v�liss� noin 10 metri� rannasta.  Esiin-
tymispaikka on tuhoutunut. L�hdealtaat on kaivettu lammikoksi. 

3.1.3 Vaarantuneet 

K�enpiika 

K�enpiika on tavattu pesiv�n� Heinolan Hevossaaresta ja sen l�hisaarista 
1990 -luvulla.  

Naurulokki 

Naurulokin pesim�koloniat l�ytyv�t Heinolan puolelta:  

− Terrikallio 
− Haapasaarten pohjoisluoto 
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− Pajuluoto 
− Kurenniemen luoto  
− Kaakkoluodon l�heisell� nimet�n luoto 
 
Pikkutikka 

Pikkutikka pesii Muurahaissaaressa ja Vasikkasaaren pohjoisosassa. 

Rastaskerttu 

Rastaskerttu on pesinyt useana vuotena Honkasaaren ja Hankosaaren v�lises-
s� ruovikossa.  

Selk�lokki 

Selk�lokin tunnetut pesim�paikat sijoittuvat Heinolan puolelle:  

− Pajuluoto 
− Harmaakallio 
− Ruissaarten etel�puoliset luodot 
− Lammonsaari 
− Ruissaaren it�koillispuolen luoto 
− Haapasaaren l�nsipuolen luoto 
− Selk�saaret 
− Muurahaissaaren it�puolinen luoto 
− Selk�saari  
− Kaakkoluodon viereinen luoto  
 
Tiltaltti 

Tiltaltilla on Hevossaaren ja l�hisaarissa reviirit.  

Liito-orava 

− ks. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit. 
 
Hirvenkello 

Lajista on seuraavat havaintotiedot 

− Heinola, Huhtastenvuori. Paikallistien penkka rinteess�, n. 3 m:n p��ss� 
tiest� Huhtastenvuoren kohdalla.  

− Heinola, Huhtisaari. Tarkka kasvupaikka ei ole tiedossa. Todenn�k�inen 
kasvupaikka on Huhtisaarentien varressa. Hirvenkelloa on alueelta etsitty 
kes�ll� 2000, mutta lajia ei l�ydetty. 

− Heinola, Marjoniemi. Tarkka kasvupaikka ei ole tiedossa. 
  
Kyhmyristih�m�h�kki 

Asikkala, Rauvala, Kalkkinen, Kymenvirran Rauvalanpohja, Rauvala. Laji on 
tavattu tienpientareelta.   

Rantaorvokki 

− Asikkala, Hopeaselk�. Kasvupaikka on l�ydetty Takaniemensaaren etel�-
rannalta. Havaintopaikan tarkka sijainti ei tiedossa. 

− Asikkala, Suiva, Hopeasaari, Mullikkasaari. Lajia on etsitty, mutta laji ilmei-
sesti h�vinnyt. 
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R�yhel�karve  

− Asikkala, Uraj�rvi, Haavisto, Niittuvuoren pohjoisjyrk�nne. Pystysuora kal-
liojyrk�nne, joka avautuu pohjoiseen. Lajia ei l�ytynyt alueelta vuonna 
2004. Esiintymispaikka oli muuttunut hakkuiden takia. 

− Asikkala, Kalkkinen. Peltomaanvuoren etel�puolella n. 0.5 km pitk�n koil-
lisjyrk�nteenetel�osassa, V�h�suon l�hell�.  

 
Vankkasarannoki  

Asikkala, Rauvala, Pyh�joen kaakkois- ja koillisrannat. Kasvupaikkana on ran-
taniitty ja pensaikko. 

3.2 Silm�ll�pidett�v�t lajit 

Harmaap��tikka 

Harmaap��tikalla on ollut reviiri Hevossaaressa Korpinmaan rantamets�ss� ja 
Muurahaissaaressa ja Juornatjoenlahden rantamets�ss�.   

K�ki 

Lajisto on tehty havaintoja Hevossaaressa ja sen l�hisaarissa. Lajille sopivaa 
elinymp�rist�� on kaava-alueella laajalti.  

Mehil�ishaukka 

Hevossaaressa ja sen l�hisaarissa on pesinyt yksi mehil�ishaukkapari. 

Pikkusieppo 

Marjoniementien ja Kollarintien risteyksess� on pesinyt pikkusieppo. Alueella 
on tehty hakkuita.  

Teeri  

Lajisto on tehty havaintoja Hevossaaressa ja sen l�hisaarissa. Lajille sopivaa 
elinymp�rist�� on kaava-alueella laajalti.  

Kalliokeuhkoj�k�l�  

− Asikkala, Virtovuori. Virtovuoren kaakkoispuolella. Kymenvirran koillis-
puolinen kalliorinne Virtosaaren it�puolella.   

− Asikkala, Kalkkisten kanava, Pulkkila, Kanavan pohjoisrannan etel�jyrk�n-
ne. 

 
Kelta-apila 

Asikkala, Romum�ki. Kuiva, aurinkoinen maantien piennar. 

Ketoneilikka 

Asikkala, Romum�ki. Kuivahko tienvarsiketo.  

Mustalinnunherne  

− Asikkala, Virtovuori A. Valoisa, jyrkk� m�nnikk�kallion etel�rinne.  
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− Asikkala, Virtovuori B. Hyvin jyrkk�, karu, kuiva ja valoisa vuoren etel�rin-
ne kalliosein�m�n alapuolella.  

− Asikkala, Tornio. Maantien W-puolella, Tornion talosta n. 250 m pohjoi-
seen. 

 
Riuttakarve 

Asikkala, Iisakkila. Kalkkinen. Kujannepuilta, jotka sijaitsevat yksityistien (en-
tinen lossitie) varressa, Kartanon pihan reunassa, p��rakennuksen kohdalla. 

3.3 Alueellisesti uhanalaiset  

Siperiansinivalvatti  

Heinola, Tervahaudanm�ki. Lauhjoen suiston rantaneva joen l�nsipuolella. La-
jia kasvaa Lauhjoen varrella parin kilometrin matkalla. 

 

4 Arvokkaat luontokohteet 

4.1 Kansainv�lisesti arvokkaat kohteet 

1.  Kalkkistenkoski 

 
Pinta-ala: 27,0 ha 
Aluetyyppi: SCI ja SPA 
 
Kaava-alueelle sijoittuu osittain Kalkkistenkoski Natura-alue (FI0301011) on 
arvokas rakentamattoman koskialueen ja vanhan mets�n muodostama koko-
naisuus. Kosken rantojen ja pienten saarten mets�t ovat lehtipuuvaltaisia se-
kametsi�. Alueella el�� eritt�in uhanalainen eli�laji. Suojeltavat luontotyypit 
ovat vanhat lehtipuuvaltaiset mets�t ja Fennoskandian luonnontilaiset jokirei-
tit. Suojeltavat luontodirektiivin liitteen II lajit ovat saukko, liito-orava ja ki-
visimppu. Alueelta on tavattu mm. pikkutikka, koskikara ja pyrst�tiainen.  
 
Kalkkistenkoski on suojeltu voimalaitosrakentamiselta koskiensuojelulailla 
(35/1987). Ranta-alueet suojellaan luonnonsuojelulailla ja rakennuslailla ja 
vesialue vesilailla ja koskiensuojelulailla. Suojelu ei rajoita puolustusvoimien 
toimintaa ja sen kehitt�mist� alueella. P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suoje-
lukohde nat 16. Alueella on Rajalan luonnonsuojelualue (YSA202227) pinta-
ala on 1.0 ha. 
 
Suositus:  SL/nat 
 
2.  Mukkulammi 

 
Pinta-ala: 60, 0 ha 
Aluetyyppi  SCI 
 
Mukkulammi (FI0301003) on edustava vanhan mets�n alue, jossa on eri kehi-
tysvaiheissa olevia osia. Alueella on p��asiassa tuoretta ja lehtomaista kan-
gasmets�� sek� mustikkakorpea ja pieni, l�hes umpeenkasvanut mets�lampi. 
Puusto on vanhaa m�nty-koivusekamets��. Suojelu kohdistuu boreaaliset 
luonnon mets�t Ðluontotyyppiin. Alueella el�� luontodirektiivin liitteen II laji: 
liito-orava. Mukkulammi on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu van-
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hojen metsien suojeluohjelmaan. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu-
lailla. P�ij�t-H�meen maakuntakaavassa alue on suojelukohde SL 1 ja nat 15. 
 
Suositus:  SL/nat 
 
3.  Asikkalan letot 

 
Pinta-ala: 34,0 ha 
Aluetyyppi SCI 
 
Asikkalan letot (FI0301010) ovat viiden erillisen l�hteikk�- ja lettokohteen 
muodostama arvokas kokonaisuus. Yksi Natura-alueen kohteista rajautuu 
kaava-alueeseen. Kohde koostuu kahdesta luonnonsuojelualueesta: P�rn�m�-
en luonnonsuojelualue (YSA0451219) ja Virtaojan luonnonsuojelualue 
(YSA200366).  

Kohteilla tavataan lettotyyppien lis�ksi ruohokorpia, muuttumia ja turvekan-
kaita. Paikoin on lehtomaisuutta, mm. Pahankorvensuo on edustava saarni-
lehto, jossa kasvaa my�s isoja tervaleppi�. Suojelu kohdistuu useisiin luonto-
tyyppeihin: humuspitoiset lammet ja j�rvet, vanhat mets�t, Fennoskandian 
l�hteet ja l�hdesuot, letot, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Lis�ksi suoje-
lu kohdistuu hajuhein��, joka luontodirektiivin liitteen II laji. Muista lajeista 
mainittakoon s��skenvalkku, saarni, l�hdet�htim�, lettovilla ja r�yhysara. 
 
Asikkalan letot kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Alue suo-
jellaan luonnonsuojelulailla. Lettojen vesitalouteen haitallisesti vaikuttavat 
toimet, kuten ojitukset ovat kiellettyj�. P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suo-
jelukohde SL 502 ja nat 12.  
 
Suositus:  SL/nat 
 
4.  Valtionk�rki  

 
Pinta-ala: 18.5 ha 
Aluetyyppi SCI 

Valtionk�rjen Natura-alue (FI0301014) kuuluu vanhojen metsien suojeluoh-
jelmaan (AMO000041). Alue on p��osin kuusivaltaista luonnonmets��. M�kien 
laella on jokin verran m�ntyvaltaisia metsi�. Rinteill� on monin paikoin pienia-
laisia lehtoja. Alue on osa Mets�hallituksen luonnonhoitomets��. Se on tarkoi-
tus perustaa asetuksella luonnonsuojelualueeksi. Suojeltavat luontotyypit ovat 
boreaaliset luonnonmets�t ja boreaaliset lehdot. P�ij�t-H�meen maakunta-
kaavan suojelukohde SL 11 ja nat 10.  
 
Suositus:  SL/nat 
 

4.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

5.  Terrikallio 

 

Pinta-ala: 0.05 ha 
 
Luoto, jolla pesii uhanalainen naurulokki. Luodolla pesii my�s kalatiira.  

Suositus: luo 
 
 



FCG Planeko Oy Luontoarvot yhteenveto  9 (20) 
Kuopio C9110/C9109 
 
K�rkk�inen Jari   
 
 

P:\AKK\Ruotsalaisen rantayleiskaava\C Suunnitelmat\Selvitykset\Luonto\RUOTSALAISEN luontokohteet.doc 

6.  Pajuluoto 

 
Pinta-ala: 0,3 ha 
 

Uhanalaisen naurulokin ja selk�lokin pesim�luoto.  Luodolla pesii my�s har-
maalokki ja kalatiira.  

Suositus: luo 
 
7.  Lammonsaari 

 

Pinta-ala: 2,3 ha 
 
Lammonsaaren pesim�linnustoon kuuluu uhanalainen selk�lokki.   
 
Suositus: MY/luo 
 
8.  Ruissaaren it�koillispuolen saari 

 
Pinta-ala: 1,2 ha 
 
Uhanalaisen selk�lokin pesim�saari.  
 
Suositus: MY/luo 
 

9.  Ruissaarten etel�luoto 

 
Pinta-ala: 0,1 ha 
 
Luoto on uhanalaisen selk�lokin pesim�paikka. Luodolla pesii P�ij�t-H�meen 
suurin harmaalokikolonia.  
 
Suositus: MY/luo 
 
10.  Harmaakallio 

 
Pinta-ala: 0,2 ha 
 
Uhanalaisen selk�lokin pesim�luoto, jolla pesii my�s kalatiira ja harmaalokki. 
Selk�lokki on pesinyt l�hes vuosittain.  
 
Suositus: MY/luo 
 
11.  Selk�saarten etel�luoto 

 
Pinta-ala: 0,2 ha 
 
Luodolla pesii uhanalainen selk�lokki.  
 
Suositus: MY/luo 
 
12.  Honkasaaren ja Hankosaaren ruovikko 

 

Pinta-ala: 1,7 ha 

Honkasaaren ja Hankosaaren v�lisess� ruovikossa pesii uhanalainen rastas-
kerttu.   
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Suositus: ei rakentamista 
 
13.  Kaakkoluoto 

 
Pinta-ala: 0,4 ha 

Luoto on uhanalaisten selk�lokin ja naurulokin pesim�alue.   Lis�ksi luodolla 
pesii kalatiira ja harmaalokki.  

Suositus: MY/luo 
 
14.  Kurenniemen luoto 

 
Pinta-ala: 0,06 ha 

Pieni luoto, jolla pesii uhanalainen naurulokki.   

Suositus: MY/luo 
 
15.  Haapasaaren lounaspuolen luodot 

 
Pinta-ala: 0,04 ha 
 
Uhanalainen naurulokki pesii pohjoisella luodolla ja etel�isemm�ll� luodolla 
muita lokkilintuja.    
 
Suositus: MY/luo 
 
16.  Selk�saaret 

 
Pinta-ala: 2,1 ha 
 
Uhanalaisen selk�lokin pesim�saari.  
 
Suositus: MY/luo 
 
17.  Muurahaissaari 

 
Pinta-ala: 4,9 ha 

Lehtipuuvaltainen Muurahaissaari on uhanalaisen pikkutikan ja harmaatikan 
pesim�saari. Saaressa on Muurahaissaaren luonnonsuojelualue (LTA202818), 
jonka pinta-ala on 0,63 ha. Lis�ksi saarella on kasvistollista merkityst�. Saa-
ressa on pesinyt ��rimm�isen uhanalainen laji.  

Suositus: MY/luo ja SL 
 
18.  Muurahaissaarten it�luoto 

 
Pinta-ala: 0,1 ha 

Luoto on uhanalaisen naurulokin pesim�luoto.   

Suositus: MY/luo 
 
19.  P�ssivuoren luonnonsuojelualue 

 
Pinta-ala: 0.8 ha 
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P�ssivuoren luonnonsuojelukohteella (LTA300154) kasvaa lehmuksia. P�ij�t-
H�meen maakuntakaavan suojelukohde SL 599.  
 
Suositus: SL 
 
20.  Porttim�ki 

 
Pinta-ala: 3,4 ha 
 
Kohteella on kaksi luonnonsuojelualuetta (Porttim�ki LTA202394 ja Porttim�ki 
2 LTA202898). Alueella on suojeltu luontotyyppi, jalopuumets�, jossa on leh-
muksia ja vaahteroita. P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suojelukohde SL 9.  
 
Suositus:  SL 
 
21.  Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue 

Pinta-ala: 1.8 ha 
  
Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue koostuu kahdesta kohteesta kohde 
(LTA201022). Alueella on jalopuumets��. P�ij�t-H�meen maakuntakaavan 
suojelukohde SL 596. 
 
Suositus: SL 
 
22.  Ropioissaaren luonnonsuojelualue 

 
Pinta-ala: 1.7 ha 
 
Luonnonsuojelualue (LTA200560), miss� kasvaa lehmuksia P�ij�t-H�meen 
maakuntakaavassa suojelukohde SL588.  
 
Suositus: SL  
 
23.  Inkerinniemen luonnonsuojelukohde  

 
Pinta-ala: 2,3 ha 
 
Koostuu nelj�st� luonnonsuojelualueesta (LTA200572, LTA201292, 
LTA201293 ja LTA201294). Alueella kasvaa lehmuksia. P�ij�t-H�meen maa-
kuntakaavan suojelukohde SL 587. 
 
Suositus: SL  
 
24.  Hietam�en lehto   

 
Pinta-ala: 7.2 ha 
 
Hietam�en lehto on luonnonsuojelukohde, joka koostuu kahdesta luonnonsuo-
jelualueesta (Hietam�en Lehto YSA041807 ja Keltaniemen luonnonsuojelualue 
LTA202333). Lehto on lehmusta ja vaahteraa kasvava lehtomets�alue. Alueel-
la kasvaa vaateliasta lehtolajistoa.. P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suojelu-
kohde SL 579. 
 
Suositus: SL 
 
25.  Taivatlammen luonnonsuojelualue 
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Pinta-ala: 0.8 ha 
 
Taivatlammen luonnonsuojelualue (LTA202389) on P�ij�t-H�meen maakunta-
kaavan suojelukohde SL 581. Alueella on jalopuumets�, jossa kasvaa lehmuk-
sia.  
 
Suositus: SL 
 
26.  Huonpohjan luonnonsuojelualue 

 
Pinta-ala: 0.7 ha 

Huonpohjan luonnonsuojelualueella (LTA300177) on jalopuumets�, jossa kas-
vaa lehmuksia.  

Suositus: SL 
 
27.  Vaajankallion luonnonsuojelualue 

 
Pinta-ala: 0.2 ha 
 
Vaajankallio on luonnonsuojelukohde, joka koostuu kahdesta luonnonsuojelu-
alueesta (LTA201017 jaLTA201018). Alueella on jalopuumetsikk�. P�ij�t-
H�meen maakuntakaavan suojelukohde SL 575. 
 
28.  Heponiementien varren luonnonsuojelualueet 

 
Pinta-ala: 1,1 ha 

Heponiementien varressa oleva jalopuumets�, jossa kasvaa lehmuksia. Kohde 
on suojeltu (LTA201019 ja LTA201020). P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suo-
jelukohde SL573.  
 
Suositus: SL 
 
29.  Iso Pukkisaaren luonnonsuojelualue 

  
Pinta-ala: 1,81 ha 
 
Luonnonsuojelualue (LTA300150) miss� on mets�lehmusmets�. P�ij�t-
H�meen maakuntakaavan suojelukohde SL 590. 
 
Suositus: SL 
 
30.  Paskurinpohjan l�hdelehto 

 
Pinta-ala: 1,0 ha 
 
Paskurinpohjan l�hdelehto on lehtojen suojeluohjelmakohde (LHO040159). 
P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suojelukohde SL 509. 

Suositus: SL 
 
31.  Hyrti�l�nkangas 

 
Pinta-ala: 136 ha, kaava-alueen osa 11,3 ha 
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Hyrti�l�nkangas on valtakunnallisesti arvokas harju (HSO040034). Harjualu-
eesta vain alueen pohjoisosa sijoittuu kaava-alueelle.  

Suositus: MY 
 

4.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 

32.  K�rs�vuori 

 
Pinta-ala: 5.7 ha 
 
Arvokas kallioalue (KAO040240).  
 
Suositus: MY 
 
33.  Honnilanvuoret-Hirvikallio  

 
Pinta-ala: 5.0 ha 
 
Arvokas kallioalue (KAO040239).  
 
Suositus: MY 
 
34.  Peltomaanvuoren kallioalue  

 
Pinta-ala: 65.8 ha 

Arvokas kallioalue (KAO040230).  
  
Suositus: MY 
 
35.  Virtovuori  

 
Pinta-ala: 74.8 ha 

Arvokas kallioalue (KAO040228). 
  
Suositus: MY 
 
36.  P�ssivuori  

 
Pinta-ala: 62.9 ha 
 
Arvokas kallioalue (KAO040229).  
  
Suositus: MY 
 
37.   Rutalahden luonnonsuojelualue 

 
Pinta-ala: 0,94 ha 
 
Maakunnallisesti arvokas lehto, jolle on ominaista puronvarren rehev� saniais-
lehtokasvillisuus sek� jalojen lehtipuiden runsaus. Alueelle on perustettu 
luonnonsuojelualue (LTA300005). P�ij�t-H�meen maakuntakaavan suojelu-
kohde SL 555. 

Suositus: SL 
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38.  Niinivuoren suojelukohde 

 
Pinta-ala: 5.6 ha  

Niinivuoren suojelukohde on loivapiirteinen, sekamets�tyyppinen lehtoalue, 
joka koostuu kahdesta luonnonsuojelualueesta (Niinivuoren luonnonsuojelu-
alue LTA300004 ja Peltomaanvuoren luonnonsuojelualue LTA300235). Alueel-
la tavataan kuivaa lehtoa sek� edustavaa tuoretta lehtoa. Kohde on maakun-
nallisesti arvokas. P�ij�t-H�meen maakuntakaavassa suojelukohde SL 595.  

Suositus: SL 
 
39.  Virtovuoren lehto 

 
Pinta-ala: 1.0 ha 

Lehto on jyrkk�piirteinen rantalehto. P�ij�t-H�meen maakuntakaavassa suo-
jelukohde S 502.  

Suositus: SL tai S 
 
40.  Mattilanojan lehto 

 

Pinta-ala: 3.0 ha 

Maakunnallisesti arvokas lehtoalue, jossa on mm. kuivaa rinnelehtoa ja kos-
teaa puronvarsilehtoa. P�ij�t-H�meen maakuntakaavassa suojelukohde S 
503. 

Suositus: SL tai S 
 
41.  Riihilahden niityt 

 
Pinta-ala: 2,2 ha 

Riihilahden niityt sijoittuvat arvokkaalle Riihilahden kulttuurimaisema-alueelle. 
Niityill� on laidunnus loppunut 1990- luvulla. Alueelta on nelj� osa-aluetta. 
Niityt on maakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde. Kasvillisuus on ran-
taniitty�, tuoretta niitty�, hein�niitty�, kallioketo ja keto. Alueella kasvaa ha-
kasara.  

Suositus: ma 
 
42.  Lintulahti 

 
Pinta-ala: 20,6 ha 

 
Lintulahti on osoitettu P�ij�t-H�meen seutukaavassa arvokkaaksi lintuvedeksi. 
P�ij�t-H�meen maakuntakaavassa alue ei ole mukana.  
 
Suositus: Huomioitava mitoituksessa 
 
 

4.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

43.  Rutalahden Matalapohja 

 
Pinta-ala: 21,3 ha 
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Linnustollisesti arvokas lahtialue. Muuttoaikainen lev�hdysalue.   
 
Suositus: Huomioitava mitoituksessa 
 
44.  Mustaniemen louhikko 

 
Pinta-ala: 0,14 ha 
 
Kohde on Mustaniemen jyrk�ll� it�rinteell� oleva puuton pienialainen louhik-
ko. Louhikko on mets�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�.  
 
Suositus: MY 
 
45.  Umpilampi 

 
Pinta-ala: 2,0 ha 
 
Umpeen kasvanut lampi, jossa kasvillisuus on saranevaa ja isovarpur�mett�.  
 
Suositus: MY 
 
46.  Kausanlammen luhta 

 
Pinta-ala: 1,6 ha 
 
Kausanlammen luhta on Kausanlammen lasku-uoman varrelle kehittynyt sa-
ra-ruoholuhta. Luhta on mets�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
 
47.   Sissinvuori 

 
Pinta-ala: 1,0 ha 

Sissinvuori on korkea kalliom�ki, jolla kasvaa harva luonnontilainen m�nty-
puusto.  

Suositus: MY 
 
48.  Rajaoja 

 
Pinta-ala: 1,3 ha 
 
Rajaojan varrella kasvillisuus on suurruoho- ja saniaislehtoa. Rajaojan suulla 
on rehev�� ja monipuolista ranta- ja vesikasvillisuutta.  Kohteella pesii mm. 
ruokokerttunen. Lehto-osa on mets�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�-
rist�. 
 
Suositus: luo 
 
49.  Madekiven louhikko 

 
Pinta-ala: 0,05 ha 
 
Kohde on Madekiven etel�puolella oleva louhikko. Kohteella kasvaa harva 
luonnontilinen m�nnikk�.  
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Suositus: MY 
 
50.  Liuhtolan rantaniitty 

 
Pinta-ala: 1,5 ha. 
 
Sirkkulahden l�nsirannalla oleva perinnemaisemakohde. Alueella on mets�-
laidun, haka ja j�rvenrantaniitty�. Laidunnus on loppunut 1990 Ðluvun alussa.  

Suositus: ma 
 
51.  V�lj�nm�en puronvarsilehto 

 
Pinta-ala: 0,6 ha 
 
V�lj�m�en puronvarressa kasvillisuus on rehev�� lehtoa. Alajuoksu on luon-
teeltaan mets�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: luo 
 
52.  Lintuvuoren lehto 

 
Pinta-ala: 5,2 ha 
 
Lintuvuoren etel�jyrk�nteen alla oleva lehtokohde, joka on mets�lain mukai-
nen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: luo 
 
53.  Ottavuoren jyrk�nne 

 
Pinta-ala: 0,3 ha 
 
Ottavuoren j�rveen viett�v� luonteisrinteess� oleva jyrk�nne. Kohde on met-
s�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
 
54.  Karjusaaren l�nsipuolen luhta 

 
Pinta-ala: 1,0 ha 
 
Rantaluhta koostuu avoluhta-, paju- ja mets�luhtaosista. Kohde on mets�lain 
mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
 
55.  Tervahaudanm�en luhta 

 
Pinta-ala: 3,6 ha 
 
Laaja rantaluhta, jossa kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista siperiansinival-
vatti. L�nsirannalla on avoluhtaa, it�rannalla on pensasluhtaa ja mets�luhtaa. 
Kohde on mets�lain mukainen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
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56.  Myyr�vuoren luhta 

 
Pinta-ala:0,4 ha 
 
Pieni ja kapea rantaluhta. Kohde on mets�lain mukainen erityisen t�rke� 
elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
 
57.  Tupalan luhta 

 
Pinta-ala: 0,2 ha  
 
Pienialainen avoluhta, jonka l�pi menee valtaoja. Kohde on mets�lain mukai-
nen erityisen t�rke� elinymp�rist�. 
 
Suositus: MY 
 
58.  V�lj�nm�en puronvarsiehto 

 
Pinta-ala: 0,6 ha 
 
V�lj�m�en puronvarressa on rehev� lehto, miss� kasvavat mm. mustakon-
nanmarja, n�si�� ja sinivuokko.  
 
Suositus: luo 
 
59.  Muikkupohjan luhta ja korpi 

 
Pinta-ala: 0,9 ha 
 
Muikunpohjaan laskevan peratun puron varressa on rehev�� kosteikko- ja 
suokasvillisuutta. Osin kasvillisuus on luhtaa. Puronvarressa on my�s ruoko-
korpea. Kohde on mets�lain tarkoittama erityisen t�rke� elinymp�rist�.    
 
Suositus: MY 
 
60.  Muikkupohja 

 
Pinta-ala: 0,7 ha 
 
Muikunpohjan pohjukassa on monimuotoinen vesi-, ranta- ja kosteikkokasvil-
lisuutta. Kasvillisuus on osittain luhtaa. Kohde on mets�lain tarkoittama eri-
tyisen t�rke� elinymp�rist�.   
 
Suositus: MY 
 
61.  Ohniemen suo 

 
Pinta-ala: 0,6 ha 
 
Kohde on luonnontilainen pieni avosuo. Kasvillisuus on luhtaista saranevaa ja 
isovarpur�mett�. Kohde on mets�lain tarkoittama erityisen t�rke� elinymp�-
rist�.   
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Suositus: MY 
 
62.  Sammallahden luhta 

 
Pinta-ala: 0,1 ha 
 
Lahden pohjukassa oleva kapea ja pienialainen rantaluhta. Lahden pohjukassa 
on kostea koivikko, miss� kasvaa kulleroa. Kohde on mets�lain tarkoittama 
erityisen t�rke� elinymp�rist�.   
 
Suositus: MY 
 
63.  Kollarin luoto 

 
Pinta-ala: 0,07 ha 
 
Kollarin luodolla on pesinyt kalatiirakolonia ja koskeloita sek� lokkilintuja.  
 
Suositus: MY 
 
64.  Kiviniemenvuoren louhikko 

 
Pinta-ala: 0,01 ha 
 
Ruotsalaisen koillisrannalla oleva kuusikon varjostama louhikko.  Kohde on 
mets�lain tarkoittama erityisen t�rke� elinymp�rist�.   
 
Suositus: MY 
 
65.  Iso Savisaari     

 
Pinta-ala: 5,0 ha 
 
Iso Savisaari on l�hes rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupun-
kipuistoon.  
 
Suositus: MY 
 
66.  Iso Pirttisaari      

 
Pinta-ala: 19,0 ha 
 
Iso Pirttisaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuis-
toon. Saarella on erityisesti maisemallista merkityst�.  
 
Suositus: MY 
 
67.  Varissaari 

 
Pinta-ala: 1,9 ha 
 
Varissaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.  
 
Suositus: MY 
 
68.  Paunusaari     

 



FCG Planeko Oy Luontoarvot yhteenveto  19 (20) 
Kuopio C9110/C9109 
 
K�rkk�inen Jari   
 
 

P:\AKK\Ruotsalaisen rantayleiskaava\C Suunnitelmat\Selvitykset\Luonto\RUOTSALAISEN luontokohteet.doc 

Pinta-ala: 4,6 ha 
 
Paunusaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunkipuis-
toon.  
 
Suositus: MY 
 
69.  V�h� Pirttisaari  

 
Pinta-ala: 2,0 ha 

V�h� Pirttisaari on rakentamaton saari ja se kuuluu kansalliseen kaupunki-
puistoon.  

Suositus: MY 
 
70.  Vasikkasaaren rantamets� 

 
Pinta-ala: 4,5 ha 
 
Mets� on harvinaisen pyrst�tiaisen, kuhankeitt�j�n ja kultarinnan pesim�alu-
etta. Mets�ss� on runsaasti lehtipuuta.  
 
Suositus: MY 
 
71.  Korpimaan mets�t 

 
Pinta-ala: 21,5 ha 
 
Alueella on runsaasti lehtipuuta. Rantametsiss� pesii silm�ll�pidett�v� har-
maap��tikka sek� pyrst�tiainen. Lis�ksi pesim�linnustoon kuuluu kuhakeitt�j� 
ja kultarinta. 
 
Suositus: MY 
 
72.  Kettukallion koillispuolen luhta 

 
Pinta-ala: 2,1 ha 
 
Edustava rantaluhta. Lahden pohjukkaan on muodostunut laaja korte- ja sa-
ravaltainen luhta. Kohde on mets�lain tarkoittama erityisen t�rke� elinymp�-
rist�.   
 
Suositus: MY 
 
73.  Tokeenlahti 

 
Pinta-ala: 36,9 ha 
 
Suojainen ja osin ruovikkovaltainen Tokeenlahti on linnustollisesti arvokas. Se 
on t�rke� vesilintujen pesim�- ja lev�hdysalue. Lahdella ruokailevat ja pesiv�t 
mm. nuolihaukka ja kuikka. Pesim�linnustoon kuuluvat my�s rytikerttunen ja 
luhtahuitti.  

 
Suositus: ei rakentamista 
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74.  Muurahaissaarten luodot 

 
Pinta-ala: 0,2 ha 
 
Muurahaissaarten luodoilla on linnustollista ja maisemallista merkityst�.  
 
Suositus: MY 
 

75.  Huhtastenvuoren painanne 

 
Pinta-ala: 0,01 ha 
 
Kuusivaltainen pieni luonnontilainen suopainanne. Kohde on mets�lain tarkoit-
tama erityisen t�rke� elinymp�rist�.   
 
Suositus: MY 
 
76.  Riihilahti 

 
Pinta-ala: 4,4 ha 

Arvokas lintualue.  
 
Suositus: luo 
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