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Lakkipuro (kuvio 4) rentukan kukinnan aikana.

Hiihtoura vanhassa metsässä (kuvio 14).
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1. JOHDANTO

Syväjärven selvitysalue alkaa Ukko-Hallan Syväjärven etelärannalta ja jatkuu länteen lähelle 
valtionmaan rajaa. Alue rajoittuu pohjoisessa tiehen ja sen takana alkavaan Syväjärven 
länsipuoliseen, taajamamaiseen loma-asuntoalueeseen. Idässä alue sivuaa karavaanarialuetta ja 
rakennettua rantavyöhykettä. Hotelli ja kylpylä sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä.

Selvitysalueelle on tarkoitus sijoittaa loma-asuntoja lomakeskuksen palveluita, kuten hevostalli tai 
hiihtostadion. Selvitysalueen pinta-ala on 40,5 hehtaaria ja se on kunnan omistuksessa.
 

2. SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TYÖMENETELMÄT

Selvitys toimii maankäyttö ja rakennuslain mukaisena kaavan esiselvityksenä oikeusvaikutteista 
asemakaavaa varten. Selvityksessä on erityisesti huomioitu seuraavat luonto- ja maisema-arvoihin 
vaikuttavat tekijät:

- Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit
- Metsälain mukaiset merkittävät elinympäristöt
- Vesilain kohteet
- EU:n luontodirektiivin (Liite II, IV) lajien esiintymät
- EU:n lintudirektiivin (Liite 1a) lajit
- Uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymät

Yllä lueteltujen ns. lakikohteiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu seudulla ja alueella 
kiinnostavaa (harvinaista, erityisen vaateliasta tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää) lajistoa. 
Paikallisesti merkittävät lähiluontokohteet on huomioitu selvityksessä. Suur- tai lähimaiseman 
kannalta arvokkaat kohteet tai kuviot on tarvittaessa rajattu erikseen.

Selvityksen laati suojelubiologi Mikko Siitonen. Selvitysalueella tehtiin maastoinventoinnit 6.6. ja 
2. – 3.8.2009. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella ja kultakin kuviolta kartoitettiin 
kasvillisuus, kasvisto ja mahdollisuuksien mukaan myös eläimistö. Varsinaista linnustoselvitystä ei 
erikseen laadittu, mutta maastotyön yhteydessä inventoitiin pesimälinnustoa ja koottiin tiedot 
muista havainnoista. Lisäksi aluetta arvioitiin tästä näkökulmasta elinympäristöjen perusteella. 

Olemassa olevaa tietoa alueesta ei käytännössä ollut saatavilla. Uhanalaisten lajien esiintymiä ei 
selvitysalueelta vanhastaan tunneta (Ympäristöhallinnon Hertta -tietokanta). Alueella ei 
aikaisemmin ole tehty luontoselvityksiä. Vuonna 2007 tehty Syväjärven rantojen luontoselvitys 
(Siitonen 2007) kattaa vain tien ja järven väliin jäävän kaistaleen. Pienen Tuomivaaran eli Vorlokin 
suojeltu metsäalue (Natura 2000, FI1200058) ulottuu selvitysalueen tuntumaan kaakosta. Lähellä 
etelärajaa sijaitsee muinaismuistona suojeltu rautahytin raunio. 
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3. TULOSTEN YHTEENVETO

Selvitysalue on varsin tyypillistä ja keskikertaista Vaara-Kainuun metsä- ja suomaastoa. 
Luontoarvoiltaan kiinnostavimpia kohteita ovat Lakkipuron varren lehtojuotit (kuvio 4) sekä 
kuvion 17 lehto alueen lounaiskulmassa. Kuvioita 4 ja 17 voi luonnehtia metsälakikohteiksi.

Alueen länsireunan keskiravinteisilla (mesotrofisilla) sararämeillä, suopelloilla ja tienvarsiojissa 
kasvaa melko vaateliasta lajistoa, kuten vilukkoa (Parnassia palustris), hoikkavillaa (Eriophorum 
gracile), keltasaraa (Carex flava) ja villapääluikkaa (Trichophorum hudsonianus). Selvitysalueen 
eteläpuolelta on tavattu myös silmälläpidettävä (NT) suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata 
ssp. incarnata). Lajisto on kuitenkin seudun mitassa varsin tavanomaista. Uhanalaisia lajeja ei 
alueella esiinny.

Luontoselvityksen pohjalta suositellaan Lakkipuron alajuoksun rantavyöhykkeen suojelua siten, että 
uoman ympärille jää n. 10 metrin levyinen rakentamaton vyöhyke.

Tuoretta lehtoa (kuvio 17).
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4. YLEISKUVAUS

Selvitysalue sijaitsee pohjoisesta Ukko-Hallaan vievän tien länsi- ja eteläpuolella. Pääosa alueesta 
on suhteellisen rehevää metsämaastoa tai suota. Alueella on myös käytöstä poistuneita suopeltoja ja 
niittyjä. Maastoon on äskettäin raivattu leveitä hiihto- ja moottorikelkkauria. Lisäksi rajat on avattu 
leveällä hakkuu-uralla ja itäpään niitty on kuorittu auki. Alueen keskellä sijaitsee maankaatopaikka. 

Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu keski-boreaalisen vyöhykkeen itäosaan ns. Vaara-Kainuun 
ydinosaan. Alueellisessa uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 3b (keski-boreaalinen, 
Pohjois-Karjala -Kainuu). Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue 
kuuluu Kainuu Vaaraseutuun. Suurmaisemassa seutu on varsin tyypillistä ja edustavaakin Vaara-
Kainuuta.

Itse selvitysalueella maasto on melko tasaista tai korkeintaan loivasti kumpuilevaa Heti alueen 
ympärillä maasto kuitenkin muuttuu jylhäpiirteiseksi vaaramaisemaksi. Alueen itäpuolella nousee 
Pieni Tuomivaara (Ukko-Hallan rinne) noin 360 metriin merenpinnasta ja 160 metriä Syväjärvestä. 
Myös Syväjärven pohjoispuolinen vaara kohoaa jyrkästi alueen tuntumassa. Ukko-Hallan 
laskettelurinne ja alarinteen rakennukset hallitsevat suurmaisemaa koko alueella.

Maaperä selvitysalueella on laajalti hienoainesmoreenia tai turvetta. Turvekerrokset ovat yleensä 
ohuita ja tyypillinen tilanne on turpeen ja kangasmaan muodostama mosaiikki, jossa suo vaihtuu 
ilman selvää rajaa kankaaksi. Paksuturpeisempaa suota on ollut itäosan niityllä ja länsireunan 
avosuolla. Alueen länsireunassa on matala mutta selväpiirteinen harjumuodostuma (kuvio 12). 
Tuoreiden ajourien takia maaperä on monin paikoin näkyvissä. Kalliopaljastumia ei alueella ole.

Alue ulottuu Syväjärven etelärantaan. Ainoa merkittävä pienvesi on alueelle pohjoisesta virtaava 
Lakkipuro. Sen kapea, mutta suhteellisen runsasvetinen uoma on yläosiltaan perattu ojaksi, mutta 
alajuoksu sivutieltä etelään on luonnonmukainen. Soilla ja suoniityillä on vaihtelevassa määrin 
yleensä heikkotehoisia ojituksia.

Pääosa selvitysalueen metsistä edustaa tuoreita tai kuivahkoja kankaita. Metsät ovat laajalti 
soistuneita, eikä suon ja kankaan raja ole aina selvä. Lehtoja esiintyy Lakkipuron varressa kapeana 
nauhana, sekä alueen lounaiskulmassa suoniittyjen reunamilla. Suot ovat yleensä ohutturpeisia 
kangasrämeitä ja korpirämeitä, paikoin kangaskorpia. Hieman paksuturpeisempia isovarpurämeitä 
ja sararämeitä esiintyy yleisesti. Alueen länsireunassa sararämeet ovat paikoin mesotrofisia ja niillä 
kasvaa suhteellisen vaateliasta lajistoa. Kuvion 8 avosuo on ainoa paksuturpeinen luonnonmukainen 
suokohde. Entiset suopellot ja niityt ovat metsittyneet, ja niiden kasvillisuus edustaa sekoitusta 
niitty- ja suolajistosta.

Selvitysalueen puusto on sekä kankailla että soilla valtaosin varttunutta taimikkoa. Valtapuina 
kasvavat tavallisesti mänty ja hieskoivu, mutta myös kuusen osuus on huomattava. Lehdoissa 
kasvaa runsaasti myös harmaaleppää. Haapaa ja raitaa esiintyy hieman sekapuuna, tuomea pensaina 
lehtokuvioilla. Pääosa taimikoita on ensiharvennettu vuosina 2008-2009. Vanhaa metsää esiintyy 
vain alueen itäreunassa (kuvio 14). Tämä tuoreen kankaan kuvio on kuusivaltainen.
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Kulttuuriympäristöä selvitysalueella edustavat entiset suopellot ja – niityt. Nykyisin niillä kasvaa 
aukkoisesti hieskoivu- ja mäntymetsää, paikoin kuustakin. Osa niityistä on äskettäin raivattu auki. 
Lännessä alue sivuaa paria käytössä olevaa suoniittyä (hevoslaitumia). Rakennuksia ei alueella ole, 
mutta alueen keskivaiheilla on käytössä oleva pienialainen maankaatopaikka.

Entisiä suopeltoja Syväjärven eteläpäässä (Kuvio 1).

Linnustoltaan selvitysalue on vähämerkityksinen. Alueella pesii seudun tavanomaista nuorten 
talousmetsien ja avomaiden lajistoa, kuten peippo, talitiainen, vihervarpunen, punarinta, 
metsäkirvinen, niittykirvinen, pajusirkku, mustarastas, punakylkirastas ja järripeippo. Muita 
havaittuja lajeja olivat hippiäinen, harmaasieppo, västäräkki, käpytikka, närhi, varis, pyy ja 
pikkukäpylintu.

5. KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET

1. Entinen suopelto. Kuvion eteläosa raivattiin auki kesällä 2009, muualla puusto on harvennettu. 
Ojien reunoilla kasvaa hieskoivua ja pajukkoa, paikoin myös kuusta. Lännempänä mänty runsastuu.

2. Järven ja tien väliin jää rämeinen suo, jolla kasvaa harvennettua sekapuustoa (mäntyä, koivua, 
kuusta). Kuviolla kasvaa myös pajukkoa, mm. pohjapajua.
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3. Tuoreen kankaan varttunutta taimikkoa, joka harvennettiin 2008-2009. Valtapuuston 
muodostavat laikuittaisesti mänty, koivu ja kuusi. Raja kuvioon 10 on liukuva.

4. Kuvio käsittää Lakkipuron varsille kehittyneet lehdot ja lehtokorvet. Puustoltaan kuvio on 
ympäristön kaltaista varttunutta taimikkoa, mutta harvennus on ollut huomattavasti varovaisempi. 
Valtapuina kasvaa kookasta harmaaleppää, sekä koivua, kuusta ja raitaa. Tuomi ja pajut 
muodostavat pensastoja. Kasvillisuus on rehevää ja valtalajistoon kuuluvat mesiangervo, 
hiirenporras, metsäkurjenpolvi, suokeltto ja metsäkorte. Uomassa kasvaa runsaasti rentukkaa.

Muuta lajistoa: lehtokorte, karhunputki, metsäorvokki, nuokkuhelmikkä, viitakastikka, 
korpikastikka, suo-orvokki, niittykellukka, korpiorvokki, harajuuri ja sudenmarja

Itse puro on alajuoksultaan lähes luonnontilainen. Yläjuoksulla selvitysalueen pohjoisosassa uoma 
on perattu ojamaiseksi. Ympäristö on sielläkin lehtoa tai ainakin lehtomaista korpea.

5. Kasvillisuus kuviolla on soistunutta ja kunttaantunutta tuoretta kangasta, paikoin kangas- tai 
korpirämettä. Valtapuuston muodostaa nuori mänty-kuusi-hieskoivu sekametsä.

6.  Lehtomainen kangas. Kuviolla kasvaa koivu- ja mäntyvaltaista taimikkoa, seassa kuusta.

7. Tuore kangas. Puustona on varttunut mäntyvaltainen taimikko, sekapuuna koivu ja kuusi. Alue 
on harvennettu vuonna 2008.

8. Ojitettuja rämeitä, joissa ojituksen vaikutus on ollut melko heikko. Suotyypeistä kuviolla 
esiintyvät ainakin korpiräme, tupasvillaräme, kangasräme ja ruohoinen sararäme. Rehevillä 
paikoilla mm. alueen pohjoisrajan lähellä kasvaa vaateliasta lajistoa, kuten vilukkoa, hoikkavillaa ja 
keltasaraa. Siniheinää kasvaa paikoin valtalajina. Puusto on nuorta, yleensä mäntyvaltaista. Välillä 
hieskoivu kasvaa valtapuuna ja harmaaleppä laikuittain sekapuuna. Katajaa esiintyy runsaasti 
erityisesti rehevien sararämeiden kohdalla. Puustoa on harvennettu osalla aluetta vuonna 2008.
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Lettomaista ja ruohoista sararämettä (Kuvion 8 pohjoisosa). Kukassa vilukkoa ja suokelttoa.

9. Tuoreen kankaan soistuva aukko. Kuviolla kasvaa matalaa (1,5 m) mäntytaimikkoa, seassa 
runsaasti koivuvesakkoa.

10. Kuivahkon ja tuoreen kankaan varttunut mäntytaimikko. Kuvio on harvennettu 2008. Raja 
kuvioon 3 on liukuva.

11. Tuoreen kankaan nuorta ja varttunutta, melko tiheää taimikkoa. Kuviolla kasvaa sekametsää, 
jossa esiintyy vaihtelevan runsaasti mäntyä, koivua, haapaa ja kuusta.

12. Karunpuoleinen tuore kangas harjumaisen muodostuman lakiosassa. Alarinteillä kasvillisuus 
muuttuu rehevämmäksi. Valtapuuna kasvaa tiheää mäntytaimikkoa, sekapuuna koivua. Leveät 
ajourat pirstovat kuvion osiin.

13. Entinen suoniitty, jossa nyt kasvaa aukkoisesti nuorta hieskoivua. Mäntyä ja kuusta esiintyy 
paikoin runsaasti. Kataja muodostaa matalia pensastoja. Kasvillisuuden valtalaji on laajalti 
siniheinä. Suhteellisen vaateliasta lajistoa edustaa vilukko, muuta lajistoa mm. rätvänä, suo-orvokki 
ja metsäkurjenpolvi. Kuvion läpi kulkee leveä moottorikelkkaura.

14. Vaaran alarinteen paksusammaleista tuoretta kangasta. Valtapuuston muodostaa erirakenteinen, 
melko vanha kuusikko, jossa esiintyy mäntyä ylispuina sekä sekapuuna hieman koivua ja haapaa. 
Puusto on kuitenkin melko pienikokoista.
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Entinen suoniitty hevoslaitumen vieressä (kuvio 13).

15. Suoniityn reunaan jäänyt rämekaistale, jossa kasvillisuus vaihtelee isovarpu- ja korpirämeen 
välillä. Puusto on harvaa matalaa männikköä, seassa pieniä kuusia ja koivuja.

16. Rinnesuo, jossa suotyyppeinä esiintyvät isovarpu- ja korpiräme, ylempänä kangasräme. Puusto 
on mäntyvaltainen ja harvennettu kesällä 2009. Alueen läpi kulkee 10 metrin levyinen 
moottorikelkkaura.

17. Pienialainen tuoreen lehdon kuvio, tyypiltään metsäkurjenpolvi-oravanmarja (GoMaT) lehto. 
Niityn reunamilla lehto muuttuu kosteammaksi. Puusto muodostaa nuoren sekametsän, jossa melko 
tasavahvasti kasvaa mäntyä, koivua, kuusta ja harmaaleppää. Lajisto on monimuotoinen:

mesiangervo, oravanmarja, metsäkurjenpolvi, nuokkuhelmikkä, lehtokorte, karhunputki, kielo, 
lillukka, suokeltto, puna-ailakki, metsäimarre, metsäorvokki, korpiorvokki, vilukko, niittykellukka, 
sudenmarja, rönsyleinikki ja korpikastikka. 

18. Kuivahkon ja tuoreen kankaan kuvio. Alueella kasvaa nuorta kuusi-koivu-mänty sekametsää.

19. Kasvillisuudeltaan erikoinen rämekuvio. Suotyyppi on yleisilmeeltään isovarpurämettä, mutta 
kasvillisuudessa valtalajina esiintyy mm. siniheinä. Kataja muodostaa tiheän, matalan pensaston. 
Puusto on nuorta männikköä.
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Karua avosuota: lyhytkorsinevaa ja rahkarämettä (kuvio 21).

20. Pieni lehtolaikku ojan varressa. Vrt. kasvillisuus kuviot 4 ja 17.

21. Selvitysalueelle ulottuu pienehkön avosuon eteläosia. Keskiosissa vallitsevat suotyypit ovat 
lyhytkorsinevaräme (LkNR) ja rahkaräme. Laidoilla tyyppi vaihtuu isovarpu- ja sararämeeksi. 
Tupasluikka ja leväkkö ovat runsaita suon keskiosan karuilla paikoilla.

22. Tienvarren ojassa liikkuu pinta- ja pohjavesiä. Kasvillisuudessa on paikoin lettomaisia piirteitä, 
lajistossa mm. vilukko, hoikkavilla, keltasara ja villapääluikka.

23. Tienvarren ja järven välissä, Lakkipuron laskupaikan lähellä on rehevä suurruohoniitty. 
Valtalajeina esiintyvät mm. ruokohelpi, karhunputki ja viitakastikka.  

24. Maankaatopaikka.
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