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1 JOHDÄNTO

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesta rantojensuojeluohjel—
masta 2012.1990, Ohjelmaan on valittu arvokkaita ranta— ja vesistöalueita, jotka
edustavat monipuolisesti suomalaista rantaluontoa ja —maisemaa. Rantojensuoj eluoh—
jelman tarkoituksena on säilyttää ohjelmaan kuuluvat ranta—alueet luonnonmukaisina
ja rakentarnattomina.

Mikkelin läänin alueella kuuluu rantojensuojeluohjelmaan 23 eri kohdetta, joiden
yhteenlaskettu pinta—ala on noin 1055 km2 ja rantaviivan pituus noin 1600 km.
Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri käynnisti ympäristöministeriön rahoituksella kesällä
1992 arvokkaiden luontokohteiden inventoinnit rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla
alueilla, jolloin inventoitiin Luonterin saaret. Seuraavana vuonna inventoitiin
Puulavettä, ja vuonna 1994 Kyyvettä.

Koko Kyyveden rantojensuojelualue on luonnonsuojelullisesti arvokas. Tämän
selvityksen tarkoituksena oli inventoida luontokohteet, joiden suojeluun ja hoitoon
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Alueelta etsittiin uhanalaisia kasvi— ja eläinlajeja
sekä niiden suosirnia elinympäristöjä ja ihmistoiminnalle alttiita arvokkaita kohteita.

Luonnonsuojelullisesti arvokas alue tarkoittaa tässä tutkimuksessa luonnontilaista tai
mahdollisimman lähellä sitä olevaa aluetta. Luonnontilaisuutta vähentävät mm:
sähkölinjat, tiet, asuin— ja lomarakennukset, avo— ja harvennushakkuut,
istutustaimikot sekä soiden ojitukset.

Selvitys tehtiin yhteistyössä Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirin, Mikkelin lää
ninhallituksen ympäristönsuojelutoimiston ja Mikkelin maalaiskunnan kanssa. Vesi—
ja ympäristöpiiri sekä maalaiskunnan palkkaama konsultti tekivät maastoinventoinnit,
kohdekuvaukset ja piirsivät karttarajaukset erityissuojelua vaativista alueista.
Lääninhallitus tekee ostopäätökset ja rauhoitussopimukset. Näin toimenpiteet voidaan
heti kohdistaa luonnonsuojelullisesti arvokkaimmille alueille. Vesi— ja ympäristöpiiri
sai inventoinnista arvokasta tietoa alueen kasvi— ja eläinlajistosta sekä vesistöjä
rasittavista metsänhoitotoimista ja rantarakentamisesta. Mikkelin maalaiskunta sai
tarpeellista tietoa rantayleiskaavan suunnittelua varten.

Osa Kyyveden saarista kuuluu valtion omistukseen, mutta ne tutkittiin metsä—
hallituksen pu istoalueen puolesta tämän inventoinnin yhteydessä.

2 TUTKIMU$MENETELMÄT

Tutkinius tehtiin rantojensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella (Komiteamietintö 1991
a), ja sen tekivät Kangasniemen sekä Haukivuoren alueella FK Arto Ustinov, LuK
Antero Julkunen, Luk Hanna Pasonen sekä harjoittelija Tiina Rönkä. Mikkelin
maalaiskunnan alueella tutkimuksen suoritti Ympäristösuunnittelu Enviro Oy Mikkelin
maalaiskunnan toimeksiantona. Maastotyön tekivät Jari Kärkkäinen ja Jorma
Knuutinen. Tutkimusmenetelmät olivat samoja kuin Einborkin (1992) ja Ustinovin
(1993) Luonterilia ja Puulavedellä käyttämät. Tutkimuksen aluksi tutustuttiin
Kyyveden alueen peruskarttoihin (1:20 000) ja rekisterikarttoihin (1:10 000). Lisäksi
saatiin käyttöön mm. Mikkelin läänin maakuntayhtymän (ent. Etelä—Savon seutukaa—
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valiitto) lausuntoja ja raportteja (1987 ja 198$ a), Mikkelin lääninhallituksen keräämiä
yksittäisiä tietoja, Metsähallituksen ItäSuomen puistoalueen metsäkuviotietoja sekä
EteläSavon lintuharrastajien tiedossa olleita havaintoja. Mikkelin maalaiskunnan
alueella suoritettiin vuonna 1991 Kyyveden rantaosayleiskaavan laadintaan liittyvä
maisemaselvitys (Anon. 1991), ja vuonna 1992 samaan kaavaan liittyvä luontoselvitys
(Anon, 1992), jotka on tässä raportissa otettu huomioon.

Varsinaisiin maastoinventointeihin kului kesäkuu kokonaisuudessaan ja kaksi päivää
elokuussa, Liikkuminen tapahtui veneellä rantoja kiertäen. Jos veneestä havaittiin tai
etukäteen tiedettiin jokin saari kasvistoltaan arvokkaaksi, tutkittiin saaret kävellen.
Isommat saaret kierrettiin vain rantoja pitkin ja pienemmät saaret tutkittiin kokonaan,
Myös kauempana rantaviivasta (> 50 m) havaitut mielenkiintoiset kohteet käytiin
inventoimassa. Maastossa liikuttaessa havainnoitiin maisemallisesti arvokkaiksi
luokiteltavia alueita, kasvi— ja eläinlajeja sekä uudisrakennuksia. Eliöistä havainnoitiin
ennen kaikkea uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja (Komiteamietinnöt 1985 ja 1991 b),
mutta inventointeja suoritettiin myös muun lajiston osalta.

Luonnonsuojelulliscsti arvokkaista alueista, uhanalaisten lajien elinpaikoista ja
uudisrakennuksista tehtiin tarkemmat merkinnät peruskarttoihin (1:20 000), joista ne
siirrettiin toiniistolla rekisterikarttoihin (1:10 000). Metsätyyppien määrityksessä
käytettiin Lehdon ja Leikolan Käytännön metsätyypit —opasta (1987) sekä Kalliolan
Kasvimaantiede—kirjaa (1973) ja suotyyppien määrityksessä Eurolan ja Kaakisen
(197$) Suotyyppiopasta. Eri lajien nimistö ja lajikuvaukset perustuvat Helsingin yli
opiston monisteisiin (Koponen 1986, Piippo 1987 ja Ahti 1989), Retkeilykasvioon
(Hämet—Ahti & al. 1986), ruotsalaiseen sammalkiijaan (Hallingbäck & Holmåsen
1985), Suokasvioppaaseen (Eurola & al. 1990), Nisäkkäät—kirjaan (Dobroruka 1991),
Lintuatlakseen (Anon. 1983), Lintum ies—lchteen (Laine 1992) sekä Kalaoppaaseen
(Koli 1988). Lintujen parimääräarviot perustuvat Linnut—lehteen (Koskimies 1993).

3 TUTKIMUSÄLUEEN KUVAUS

31 Yleiskuvaus

Kyyvesi sijaitsee Mikkelin läänin länsiosassa pääosin Haukivuoren kunnan alueella,
mutta etelä— ja länsiosiltaan se ulottuu myös Kangasniemen ja Mikkelin maalaiskun
nan alueelle. Se kuuluu Kymen ja Vuoksen vesistöjen väliseen Savonselän
vedenjakaja—alueeseen. Järven pituus on noin 26 kni ja leveys vaihtelee 1 ja 9 kilo
metrin välillä. Järven pinta—ala on 133 km2, tilavuus 720x106 m3, keskiveden korkeus
100.6 m mpy, keskisyvyys 5,4 m ja valuma—alueen pinta—ala 715 km2. Rantaviivaa
sillä on 790 km. Kyyvedestä vesi virtaa Väliveden, Rauhajärven ja Läsäkosken kautta
Puulaveteen. Tämän kaksi järveä yhdistävän ajoittain kapean vesireitin pituus on reilut
$ km.

Kyyvesi kuuluu Mäntyharjun reitin latvavesiin, mikä heijastuu selvästi järven veden
laadun suuremmassa vaihtelussa eri vuosina verrattuna vastaavankokoisiin reittivesiin.
Valuma—alueen suoperäisyys näkyy veden ruskeana värinä (väriarvot ovat yli 100 mg
Pt/l); Haukivuoren kunnan maapinta—alasta on suota 20—30 % (Ahon. 1987). Soista
on suuri osa ojitettuja. Järvi toimii reitillä humusaineen pidättymisalueena, mikä
ilmenee pitoisuuksien selvänä laskuna Puulavedelle päin. Mikkelin vesi— ja



9

ympäristöpiirissä on arvioitu Kyyveden fosforipitoisuuksia (Manninen 1992) ja laadittu
koko Kyyveden valuma—aluetta käsittävä vesiensuojeluohje (Anon, 198$ b) sekä
vesiensuojelusuunnitelma (Anon. 1989). Valuma—alueella on peltoja melko vähän eli
noin 3 % valuma—alueen pinta—alasta. Suurin yksittäinen pistekuonnittaja on
Haukivuoren kunnan jätevedenpuhdistamo. Järven alueella sijaitsee myös useita
luonnonravintolammikoita. Tästä huolimatta Kyyvesi kuuluu lähinnä huomattavan
luonnontilaisuutensa vuoksi vesi— ja ympäristöhallinnon käyttökelpoisuusluokituksessa
luokkaan hyvä (Tahvanainen 1994).

Vuosina 1869—70 järven pintaa laskettiin yhteensä 1,78 m, mikä nykyisin näkyy
rantaluhtina, somerikkoina, pienten saarten suurena määränä ja vesialueen
huomattavana kivisyytenä. Erityisesti matalan veden aikana on moottoriveneellä
liikkuminen moninpaikoin hankalaa. Entinen järvenranta näkyy monien saarten
sisäosissa erittäin selvästi (kuva 1). Kyyveden pinnanvaihtelut ovat nykyään
luonnonmukaisia, koska järveä ei säännöstellä.

Suurin järvenselkä, Hulkonselkä, kattaa lähes koko itäosan. Suurin saari, Emäsalo, on
kooltaan reilut 200 ha. Kyyveden saaret ovat melko matalia, Lähin korkea kohta
mantereen puolella sijaitsee Haukivuoren kirkonkylässä Saksalanharjulla, joka kuuluu
valtakunallisesti arvokkaisiin maisema—alueisiin (Komiteamietintö 1992). Korkein
kohta sijaitsee noin 165 m mpy. Saksalanhaiju kuuluu osana Mikkelin pohjoispuolella
sijaitsevaan laajaan vedenkoskemattomaan alueeseen, joka on kaikkien Itämeren
vaiheiden aikana pysynyt vedenpinnan yläpuolella (Anon. 1990). Tästä alueesta
ulottuu osia Kyyveden alueelle myös mm. Luusniemeen ja Kapustasalmeen. Hieppeen
pohjavesialue sijaitsee Kyyveden kaakkoiskolkassa sijaitsevalla harjualueella.

Kuva 1. Merkkejä vanhasta järvenrannasta. Sammaloitunutta rantakivikkoa
Revonsaaressa.
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Älueen kallioperää hallitsevia kivilaleja ovat kiilleliuske (pohjoisosa), kiillegneissi
(eteläosa) ja dioriitit sekä migmatiitti (länsiosa). Saaret ovat pääosin loivapiirteisiä.
Jääkauden jäljiltä on alueella jyrkkiä kallionseinämiä (kuva 2), avokallioita,
rakkakivikoita eli pimnpeltoja ja yksittäisa kivipaaseja aarten sisäosissa sekä
rannoilla (kuva 3) Jyrkkia kallionseinämi esiintyy pääasi iss Kyyveden etelaosissa
esim. Linnansaaressa ja Kullans ..aie”s AnkjHinita j kwikniti esiintyy koko
Kyyve&n alueella Kivipaaseit e1 ka kom immat (Kirkonkivi ja Hulkonkivi)
sijaitsevat HulkonseläHa aivan Kirkt nk La ni kk ainan tuntumassa (kts. kansilehden
piirros). Paadet ovat useiden metrien korkui ia Sita esiintyy saarissa melko vähän,
ja ne on suurelta osin muuttuaeet metsänhakkuun yhteydessä oitakin peruskarttaan
meikittyjä soita ei ollut enää edes maastossa nähtävissä. Niin täydellisesti ne olivat
muuttuneet.

KyyvcdeHä on paljon saaria (yli 400 kpl), ja niissä yhteensä noin 900 mökkiä, mikä
aiheuttaa vilkkaan vcneliikentecn kesaisia, Venuet oat pääasiassa soutu— ja
avomoottoriveneitä. Veneilyn ympä;istövaik tuksia on tark stellut esim. Eloheimo
(1992). Mikkelin vesi— ja ymparistöpunssa on valmistunut Kyyvettä koskeva
venereittisuunmtelrna (Kurki 199%) jonka avulla haittatekijä pyritään kanavoimaan
maärättyihin uomiin ja rauhoittamaan esistön muut osat Kyyvedenkin aluetta
koskeva Mäntyhaijun reitin vesien käy’ton kokonaissuunmtdma tehtiin jo 1970—luvun
alkupuolella (Anon. 1974). Uitto on järvella loppunut 19S0 -luvun alkupuoliskolla

....!

Kuva 2. L,nnansaaren jyrkkkaIIioista rantaa
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Kyyveden rantojensuojeluohjelmaan kuuluva alue on kooltaan noin 70 km2. Siihen
kuuluu yli 250 eri kokoista saarta ja useita niemiä sekä lahdenpoukamarantoja
mantereen puolelta. Joillakin saantia on suoritettu laajamittaisia avo— ja harvennus—
hakkuita, jotka vaikuttavat suuresti saarten maisemalliseen arvoon. Myös mökkien
sijoittamisessa olisi monessa tapauksessa pitänyt ottaa maisema—arvot paremmin
huomioon.

Osa rantojensuojeluohjelmaan kuuluvista saarista on ollut vanhastaan valtion
omistuksessa ja osa on vähän aikaa sitten hankittu valtiolle. Viimeisin laajamittainen
suojelu on tapahtunut asetukseila nro 1115/93, jolla suojeltiin vanhoja valtionmaita,
Tällöin suojeltiin mm. eliöstöllisesti erittäin arvokkaat Revonsaaret. Partasensaari ja
Rahkosensaaret on rauhoitettu Mikkelin lääninhallituksen päätöksellä. Etelä—Savon
seutukaavassa Kyyveden pohjoisosaan on esitetty useita suojelu— ja
virkistysaluevarauksia. Eteläosassa sijaitsevaan Sanjasaloon oli esitetty aiemmin
aarnialuevaraus, mutta suunnitelma on myöhemmin hylätty.

Kuva 3. Kyyvedelle ovat tyypillisiä isot lohkareet saarten sisäosissa ja rannoilla. Kuvan
yli nelimetflnen kivipaasi löytyy Pyysaaresta.
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Haukivuoren kunnan alueelle ollaan laatimassa rantakaavaa, johon sisältyvät myös
rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat rannat.

3.2 Kasvillisuus

Kasvillisuudeltaan Kyyvesi muistuttaa Puulavettä. Kyyveden saaret ovat pääosin
karuja, mutta myös muutamia laajempia rehevän kasvillisuuden alueita löydettiin.
Valtapuina ovat mänty ja koivut, joista jälkimmäisiä kasvaa pääasiassa rannan
tuntumassa muiden lehtipuiden, kuten leppien ja haavan seurassa. Lehtipuustoiset
rannat ovat syntyneet järven vedenpinnan laskun seurauksena, ja ne tarjoavat
maisemallisen arvonsa lisäksi myös ravintoa monipuoliselle eläimistölle, Rantaveden
kasvillisuus on niukkaa, ja laajempia järviruoko— tai sarakasvustoja esiintyy lähinnä
suojaisissa lahdenpoukamissa. Matalilla rannoilla esiintyy paikoin runsaasti
järvisätkintä, nuottaruohoa, ruskoärviää sekä vitoja.

Metsätyypeistä vallitsevia ovat mustikkatyypin (MT ja puolukkatyypin (VT) metsät
sekä kalliornctsät. Mustikkatyypin metsissä ovat kenttäkerroksen yleisimpiä kasvilajeja
mustikka, puolukka, vanamo, metsälauha, metsäkastikka, metsäimarre, kevätpiippo,
oravanmarja, lillukka, metsämaitikka, metsätähti, kultapiisku ja nuokkutalvikki,
Paikoin esiintyy runsaana myös variksenmaija. Pohjakerroksessa esiintyvät runsaina
seinä— ja kerrossammal. Puolukkatyypin metsissä esiintyy cm. lajien lisäksi runsaasti
myös kangas— ja kivikynsisammalta sekä harmaaporonjäkälää. Kohtalaisesti myös
hirvenjäkälää ja nahkajäkäliä. Kallionietsissä muodostavat jäkälät suurimmat peittä—
vyydet.

Rehevämpiä kasvupaikkoja edustavat eri lehtotyypit, joista esiintyvät Kyyvedellä
ainakin saniaistyyppi (VF) ja OMa—tyypin tuore lehto. Lehdoille on tyypillistä
varpujen puuttuminen ja lehtipuuston sekä heinien ja ruohojen suuri määrä. Tyypillisiä
lchtolajeja ovat koivut, pihlaja, harmaaleppä, lehtokuusama, punaherukka, kultapiisku,
kevätpiippo, metsätähti, nuokkutalvikki, karhunputki, ahomansikka, hiirenpoifas,
kivikkoalvejuuri, isoalvejuuri, kielo, mesiangervo, sudenmaija, oravanmarja, käenkaah,
liekosammalet, musukesammal, myyränsammal, lehväsammalet, suikerosammalet ja
maksasammalet.

Myös soita esiintyy harvakseltaan, mutta ne ovat pienialaisia ja pääosin ojitettu. Suot
ovat pääasiassa erilaisia rärneitä, mutta myös korpia ja nevoja löydettiin. Soilla
kasvoivat mm. juolukka, suopursu, vaivero, tupasvilla, luhtavilla, kihokit, suomuurain,
suokukka, jokapaikansara, harmaasara, rahkasammalet ja karhunsammalet,

Kyyvedeltä löydettiin ainoastaan yksi uhanalainen kasvilaji (lettosiipisammal), joka
kasvoi Revonsaaren rantapalteessa.

3.3 Eläimistö

Nisäkkäitä ei tämän tutkimuksen aikana juurikaan nähty. Saarilla havaittiin useasti
hirvien ja jänistcn jälkiä, syönnöksiä ja papanoita. Kerran havaittiin myös mäyrän
ulosteita ja piisarnin syönnöksiä. Orava nähtiin pari kertaa. Järvellä on aiempina
vuosina tehty havaintoja saukosta (kuva 4).



Vesilinnuista tavattiin alueella lähinnä koskeloita, sinisorsia, telkkiä, haapanoita ja
jOutSenia. Järven selällä nähtiin myös pari kaakkuria sekä useita kuikkia,
Lokkilinnuista nähtiin eniten kalalokkeja. Myös uhanalaiseksi luokiteltuja selkälokkeja
nähtiin muutamia.

Metsien lajistossa olivat yleisimpiä kaksi rastaslajia (räkätti— ja punakylkirastas),
varislinnuista harakka ja varis sekä pienimmistä varpuslinnuista västäräkki, peippo,
pajulintu, metsäkirvinen ja useimmat tiaislajit (tali—, hömö—, sini— ja töyhtötiainen)
sekä punarinta. Myös kuhankeittäjiä kuultiin Kyyveden länsiosan rehevissä
lehtipuumetsissä. Petolintuja nähtiin vähän: vain hiiri—, nuoli— ja mehiläishaukka,
Alueella on tosin kuultu myös mm. viirupöllö. Kanalintuja nähtiin harvoin, mutta
ainakin teen, metso ja pyy liikuskelivat saarilla.

Erittäin uhanalaiseksi luokitellusta valkoselkätikasta on tehty aiempina vuosina useita
havaintoja eri saarilla, Samoin uhanalaisesta Pikkutikasta. Tämän inventoinnin yh
teydessä havaittiin muutamissa koivikoissa tikkojen syönnöksiä, joista suurin osa oli
käpytikan aikaansaamia, Silmälläpidettäväksi luokiteltu pohjantikka havaittiin kerran
(kuva 5).

Lintuharrastajat ovat havainneet Kyyvedellä 1970—luvun puolivälissä haarahaukan,
harmaahaikaran, räyskän, menikihun, lapintiiran sekä tundrakurmitsan. Lisäksi vuonna
1980 järvellä vieraili leveäpystökihu. Kyseiset lajit eivät tietenkään ole pesineet
Kyyvedellä, vaan ovat muuttajia tai satunnaisvieraita.

Tämän tutkimuksen mielenkiintoisin lintuhavainto oli varmasti haijalintu (kuva 6),
jonka puputtavaa ääntä kuultiin sateisena kesäkuun 10. päivänä Hyösalossa,
Tolkinniemen eteläosan hakkuualueella. Näköhavaintoa ei linnusta tehty, koska
hakkuun jäljiltä oli alueella havaitsemista vaikeuttavaa tiheää risukkoa ja pensaikkoa.

Kuva 4. Kyyvedellä on tehty havaintoja uhanalaisesta saukosta.

Muista selkärankaisista nähtiin sisiliskoja ja sammakoita useita kertoja.
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Kuva 5, Uhanalainen pohjantikka saattaa jäädä kulkijalta helposti huomaamatta.

Kuva 6. Harjallntu eksyy suomeen melko usein. Kuulohavainto linnusta tehtiin tällä
kertaa Hyösalossa.
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4 KYYVEDEN ALUEELLA HÄVÄITUT UHÄNALAISET
ELIÖLAJIT

4.1 Uhanalaisuusluokitus

Lajien uhanalaisuusluokitus perustuu komiteamietintöihin (1985 ja 1991 b):

H hävinnyt laji, jonka uudistuva populaatio on hävinnyt ja jota ei etsinnöistä
huolimatta ole tavattu vuoden 1965 jälkeen.

E = erittäin uhanalainen laji, jonka lisääntyvä populaatio on lähitulevaisuudessa
vaarassa hävitä, jollei uhkatekijöitä poisteta.

V = vaarantunut laji, jonka uudistuvien populaatioiden säilyminen on epävarmaa ja
josta lähitulevaisuudessa tullee erittäin uhanalainen, jollei uhkatekijöitä poisteta.

St = silmälläpidettävä laji, joka on taantunut suuresti, mutta jonka kanta ei ole vielä
vaarantunut.

Sh = silmälläpidettävä laji, joka biologisten erityispiirteidensä vuoksi esiintyy vain
suppealla alueella tai vain harvoissa paikoissa ja jonka kanta on tästä syystä pieni.

Sp = puutteellisesti tunnettu laji, jonka otaksutaan olevan häviämisvaarassa tai jopa
hävinnyt.

— = laji ei ole valtakunnallisesti uhanalainen.

Kunkin lajin perään on merkitty ensin valtakunnallinen uhanalaisuusluokka ja
sulkeisiin maakunnallinen uhanalaisuusluokka.

4.2 Sammalet

Lettosiipisammal (fissidens adianthoides) — (St) on isokokoisin Suomessa
tavattavista siipisammalista. Sukutuntomerkkinä on lehden vatsapuolella tuppimainen
liuska, joka ulottuu noin puoleenväliin lehteä, Lehden reuna on terävähampainen.
Lajia esiintyy monenlaisilla ravinteisilla ja kosteilla paikoilla, kuten rannoilla,
lehtokorvissa, kalkkikallioiden rakosissa, letoilla, turvepohjaisissa rantapalteissa ja
purojen koskikivicn päällä. Se on jokseenkin yleinen lähes koko maassa.

Mikkelin läänistä lajia on löydetty viime vuosina useista paikoista. Kyyvedellä laji
löydettiin itäisen Revonsaaren pohjoisosasta turvepohjaisesta rantapalteesta.

4,3 Nisäkkäät

Saukko (Lutra tutra) St (St) on vesielämään sopeutunut näätäeläin, jota esiintyy
harvakseltaan koko maassa. Elinympäristökseen laji valitsee mieluimmin pienet järvi—
ja jokireitit, mutta myös suurten selkävesien rannat ovat sen esiintymisalueita. Talvisin
saukot hakeutuvat virtojen sulapaikoille ja koskien partaille. Vielä 1800—luvun lopulla
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laji oli jokseenkin yleinen koko maassa, mutta liiallisen metsästyksen vuoksi kannat
romahtivat 1900—luvun alkupuolella. Saukko rauhoitettiin vuonna 193$. 1950—luvulta
alkanut uusi kannan pieneneminen johtuu mm. säännöstelystä ja uittoperkauksista.

Kyyveden alueella on saukko nähty aiempina vuosina useita kertoja.

4.4 Linnut

Valkoselkätikka (Dendrocopos Ieucotos) E (E) on Suomessa pesivän linnuston
uhanalaisimpia lajeja. Vielä 1940— ja 1950—lukujen vaihteessa niitä arvioidaan olleen
Suomessa 1 Olo paria, kun nykyinen pesivä kanta on vain 30—40 paria. Laji on
tikoistamme selvimmin erikoistunut käyttämään ravinnokseen kuolevassa ja kuolleessa
lehtipuussa eläviä hyönteistoukkia. Talvisin sen voi nähdä myös ruokintapaikoilla. Sen
vähenemisen syynä onkin lajille soveliaiden elinympäristöjen tuhoutuminen ja
pirstoutuminen metsien hakkuiden seurauksena, Valkoselkätikan asuttamissa lehtimet—
sissä on myös useita muita uhanalaisia eliölajeja (kovakuoriaiset ja käävät), joten sitä
voidaan pitää iäkkäiden, suojelunarvoisten lehtimetsien indikaattorilajina.

Kyyvedellä on havaittu aiernpina vuosina useita valkoselkätikan reviirejä ja
ruokailualucita. Tämän inventoinnin yhteydessä löydettiin tikan syönnöksiä.

Pikkutikka (Dendrocopos minor) St tSt) pesii mieluimmin leppää, koivua, tuomea
ja pihlajaa kasvavissa rehevissä rantalehdoissa. Keski—ikäisten ja vanhojen lehtipuiden
runsaus on olennaista pikkutikan clinympäristölle. Laji syö lehtipuiden oksistossa,
mngoilla ja lehvästössä eläviä hyönteisiä ja niiden eri kehitsasteita. Pesä sijaitsee
useinimiten tervalepässä, harmaalepässä tai koivussa, joskus myös haavassa.
Pikkutikka pesii koko maassa Ahvenanmaalta Tunturi—Lapin perukoille asti. Muiden
tikkojen tapaan vaikuttaa pikkutikan kannan suuruuteen metsänhoidon tehokkuus,
mistä syystä lajin parimäärät ovat vähentyneet 1970—luvulta 1990—luvulle. Maamme
nykyiseksi parimääräksi on arvioitu 5000 — 8000.

Kyyvcdcltä on pikkutikasta tehty havaintoja vuosina 1990 ja —91.

Nuolihaukka (fatco subbuteo) St (St) nähdään useimmiten jahtaamassa rehevän
ruovikon yläpuolella sudenkorentoja tai ahdistamassa pääskyjä niiden pesäpaikkojen
liepeillä. Runsaimmin lajia esiintyy runsasvesistöisillä maanviljelysseuduilia
viljelysten, metsiköiden, järvien ja saarten pirstomassa maisemassa. Sen pesäpaikka
sijoittuu useimmiten veden ääreen ja yleensä mäntyyn. Pesänä käytetään tavallisesti
vanhaa variksenpesää. Suomessa pesivien nuolihaukkojen kanta on kooltaan 2500—
30t)f) paria.

Tässä tutkimuksessa havaittiin nuolihaukkapari kisailemassa Kiiskinsaaren yläpuolella
clokuuii lopussa.

Kaakkuri (Gavicz stellata) St (St) pesii pienissä metsälammissa ja avosoiden
lampareissa. Lajin pesintää haittaa haudonta—aikainen häirintä; salolammille
tunkeutunut metsäautotieverkosto ja tihentynyt niökkiasutus ovat vähentäneet
kaakkurikantaa. Maan eteläosassa sopivia pesäpaikkoja ovat tuhonneet laajat soiden
ojituksct. Se niunii lähes aina kaksi munaa ja hautoo vajaan kuukauden. Suomen
nykyiseksi kaakkurikannaksi arvioidaan $00 — 1000 paria.



17

Kyyvcdcllä havaittiin 2 kaakkuria heti ensimmäisenä inventointipäivänä kesäkuun
alussa. Kyscisct yksilöt olivat ilmeisesti saapuneet kalastamaan lähialueella
sijaitscvalta pesimälammeltaan.

Kuikka (Gavia arctica) St (St) on karujen, kirkasvetisten järvien tunnusomaisimpia
lintuja. Se suosii erityisesti mnsassaarisia sisävesiä ja rauhallisia metsäjärviä. Kuikka
on levinnyt koko maahan, ja sen kannaksi arviodaan 7000 — 9000 paria. Pahimmat
uhkatekijät kuikan pesinnälle ovat lisääntyvä loma—asutus, veneily ja vesien
säännöstely. Moni kuikka päättää päivänsä myös kalastajien verkkoihin.

Tämän tutkimuksen yhteydessä nähtiin Kyyvedellä kaikkiaan kymmenkunta aikuista
kuikkaa ja kesäkuun lopulla kolmella kuikkaparilla yhteensä neljä poikasta.

Setkälokki (Larus fuseus) St (St) pcsii sekä merialueilla että sisävesillä useimmiten
saarilla ja luodoilla. Se on sosiaalinen lintu ja pesii kolonioissa. Lajin ravinto koostuu
pääosin kaloista. Vuosisadan alussa selkälokki oli kalalokin ohella maamme
runsaslukuisin lokki, mutta nykyisin sen kanta on selvästi taantunut. Syyksi tähän on
esitetty harmaalokkia, joka ryöstää selkälokin munia ja poikasia. Myös
muuttomatkojen varrella tapahtuva al tistuminen ympäristömyrkyille on esitetty yhtenä
lajin taantumisen syynä. Suomen nykyiseksi kannaksi on arvioitu 6000 — 7000 paria.

Tämän tutkimuksen yhteydessä havaittiin kuusi selkälokkia.

Pohjantikka (Picoides tridactytus) — (St) viihtyy parhaiten vanhoissa ja
mahdollisimman luonnontilaisissa kuusimetsissä tai kuusivaltaisissa sekametsissä, sekä
tuoreilla kankailla että korvissa. Kuusen metsänrajan pohjoispuolella laji pesii Inarin
mäntymetsissä, tunturikoivikoissa ja koivusekametsissä. Pesäkolonsa tikka kovertaa
yleensä kuuseen, joskus myös mäntyyn, koivuun ja haapaan. Laji ei ole yhtä vilkas
kuin muut tikat, joten se jää kulkijalta usein helposti huomaamatta. Pesintä on
ylcisintä maan lounaisosassa,

Kyyvedellä pohjantikka havaittiin Haapasaaressa, jossa sen omaleimainen
varoitushuuto pysäytti tutkimusryhmän,

5 KYYVEDEN SUOJELUSUUNNITELMÄ

5.1 Yleiskuvaus

Kyyveden saaristossa on useita maisemallisesti hienoja saaria ja useiden
kal 1 iorantaisten saarten muodostamia maisemakokonaisuuksia, joiden säilyminen
luonnontilaisina edellyttää metsänhakkuiden suunnitelmallista toteuttamista ja turhan
rannassaliikkumisen välttämistä, Kasvistollisesti ja eläimistöllisesti arvokkaita alueita
löytyi järven länsi— ja eteläosasta.

Kyyveden pohjoisosassa muodostavat hienoja maisemakokonaisuuksia mm.
Kalliosaari ja sen läheisyydessä sijaitsevat nimettömät saaret, Laitasaaret ja Suosaari
lähisaarineen, Pyysaaret ympäristöineen sekä Emäsalo lähellä sijaitsevien saarten
kanssa. Eteläosassa hicnoja maisemakokonaisuuksia muodostuu esim. Janhosenniemen
läheisyyteen ja Lihvasaarten ympäristöön. Joissakin saarissa sijaitsee maisemallisesti
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hienoja kalliorantoja ja jyrkänteitä. Tällaisia saaria ovat esim, Mökäresaaret,
Sclkäsaaret, Mustakallio, Kalliosaari, Linnansaari ja Kullansaaret. Erikoisen laajan
kivisyytensä vuoksi on luoteisosassa sijaitseva Mutasaari myös arvokas.

Eliöstön tai maisemallisen arvon takia suojelun arvoisia saaria löytyi muutama.
Arvokkaimmat saaret ovat Revonsaaret lähisaarineen vanhan lehtipuuston ylläpitämän
monipuolisen eliölajistonsa vuoksi. Muita samoin perustein suojeltavia saaria ovat
Haapasaaret. Lehtoja löytyi Kyyvedeltä vähän, joten Pyysaaressa,
Laussaaressa,Vitassalossa ja Murtoniemessä sijaitsevat lehdot tai lehtomaiset kankaat
olisi suojeltava. Arvokkaita ovat myös selkävesilinnuston suosimat kivikot ja karit,
joita olisi suojeltava pesintäaikoina maihinnousukielloin.

5.2 Tarkemmat kohdekuvaukset

Tässä selvityksessä löydetyt luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet esitetään
seuraavaksi kohdekuvauksin ja karttarajauksin. Kunkin kohteen yhteydessä mainitaan
toimenpide—ehdotuksia niiden luonnonarvojen säilyttämiseksi.

Kohderajaukset on tehty rekisterikartoille, joiden mittakaava on 1:10 000. Karttojen
12 ja 17 mittakaavaa on kuitenkin muutettu,

Kohderajaus Maisemallisesti arvokas ranta

1. Kalliosaari — nimettörnät saaret
2. Syväsaari — Laitasaaret - Palavaniemi Koivutupsu — Suosaari
3. Tervalahti Mökäresaaret Hulkonsaari
4. Eteissaaret — Paavonsaaret - Emäsalo Valkeakallio — Surmasaari * Surmaluoto
5, Emäsalo — Kaarteensaari - Pohosaaret
6. Ratonpaja — Venätsaari
7. Seikäsaaret — Mustakallio
8. Haapasaaret — Lihvasaaret — Multasaaret
9. Vitassalo Kalliosaari Asikkakivi
10. Riuttasaari Miekkaniemi
11. Mustikkasaari Porosaari — Leikkaansaari — Partasensaari
12. Revoiisaaret — Pieni Nokkosenluoto — Nokkosenluoto — Liikasenluoto Pieni-

Nokkonen — Laaskosaari
13. Saunasaari — Murtoniemi — Kotaniemi
14. Sanjasalo — Kiiskinsaari Murtoniemi — Kullansaaret
15. Kalliosaari — Selkäsaari Linnansaari — Kullansaaret — Kätkytsaari
16. Pieni—Janhonen Lokkamaja — Porsasluoto Ornenasaari Maikonen

Kiekinsaari — Tulisaaret
17. Ruokoniemi — Veräjäsaaret — Pyysaaret — Kokkasaari — Loukosaari —

Rahkosensaaret — Lokkalinna
18. Karkkolahti — Matikkakallio
19. Uusaaret — Mutasaari
20. Taavitsaisensaari — Laussaari
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1. Kalliosaari — nimettömat saaret

Kalliosaari ja sen lähistöllä sijaitsevat nimettömät saaret muodostavat maisemallisesti
hienon kokonaisuuden. Saaret ovat pääosin kallioisia. Isoimpien saarten pohjoisosassa
avautuvat korkeahkot avokalliot. Kasvillisuus on kania, ja valtapuuston muodostaa
mänty, mutta koivuakin kasvaa joukossa. Eteläisten nimettömien saarten ympäristössä
voi matalan veden aikana tönnätä laajoihin kivikoihin. Murtosaaressa suoritetut laajat
hakkuut näkyvät maisemassa häiritsevästi, Alue kuuluu pääosin Ete1ä-Savon
seutukaavan suojelualuevaraukseen (SU 1), jossa saaret mainitaan maakunnallisesti
merkittäviksi saariluonnon suojelukohteiksi. Saaria ei tulisi rakentaa, eikä niissä saisi
suorittaa metsänhakkuita. Karuutensa takia saaret ovat arkoja kulutukselle. Tästä
syystä olisi myös liikkumista rajoitettava erityisesti jäkäläkallioisilla rannoilla.

t 8766

________

A \ 122

bO
9

2
921 ,

9 251 ?/]c\ kl1u1

KiviQiemi \ / g /‘‘ (\

\ 9

KärmesaP876
—, \ \ .— / \ ‘‘

‘‘/ 92’ J± 0 3\

se’%“. . 0 ‘ J
N .1 arme iemi /L 312

— A/’ i\ \JNCJ -- \\ ‘[/ ,‘ i -.

0 1
q

oe;? .
N.

\ . ,-

.uuri

N 1 :±:.
A 4’ -

26 2 1. Kalliosaari, nimettömät saaret



20

2. Syväsaari — Laitasaaret Palavaniemi Koivutupsu Suosaari

Alueen maisemassa näkyvät silmiinpistävinä vedestä kohoavat, ajoittain suuretkin
lohkareet, joiden koko ja määrä korostuvat matalan veden aikaan.

Isoimman Laitasaaren keskiosassa kasvaa runsaasti haapoja, joista osa on melko
suuria. Muun puuston muodostavat koivu ja mänty. Metsätyyppi on käenkaali—
mustikka — käenkaali—oravanmaija (OMT—OMaT). Mustikan, käenkaalin,
oravanmarjan ja puolukan seurana kasvaa ravinteisemman kasvupaikan edustajina
mm. kielo ja karhunputki. Saaren eteläosassa on valtapuuna mänty. Sen lisäksi
esiintyy koivuja, nuorta kuusikkoa, pihlajaa sekä harmaaleppää. Pohjakerroksessa
vallitsevat mustikan ja puolukan ohessa ajoittain laajat riidenliekokasvustot. Saaresta
löytyi muutama tuore pajukaato. Linnuista havaittiin mm. lehtokerttu, metsäkirvinen,
käpytikka ja khjosieppo.

Myös toiseksi suurimmasta Laitasaaresta löytyi äskettäin kaadettuja riukuja. Saaren
korkeimmilla kohdilla on mänty vallitseva. Rannoilla kasvaa tervaleppiä. Keskiosasta
saarta löytyy cm. Laitasaaren kaltaisia rehevämpiä piirteitä. Saaren pohjoisosassa on
noin 8 metriä korkeaa taimikkoa. Vanha ranta näkyy saaressa erittäin selkeästi.

Palavaniemi on suurelta osin hoidettua MTkuusikkoa.

Suosaari on erittäin louhikkoinen, ja sen puusto koostuu pääosin melko nuorista, noin
15 m korkeista lehtipuista. Kookkaampia koivuja ja haapoja kasvaa saaren
keskiosassa, Saaren länsiosassa on useita mökkejä ja eteläpuolella lokkikiviä.

Alueella sijaitsevat luodot ovat mäntyvaltaisia ja matalia,

Saarten, louhikoiden, luotojen ja Palavaniemen rantojen muodostama kokonaisuus on
maisemallisesti arvokas. Maisemaa pilaavat mökit, joita alueella on 5 kpl ja
Laitasaarilla suoritetut metsänhakkuut, Maisemalliset näkökohdat tulisi ottaa huomioon
metsänhoidossa; ei rannan läheisyydessä eikä lakialueilla tulisi kaataa puita lainkaan.

Uhanalaiset: Kuikka huuteli Syväsaaren lähistöllä.
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3, Tervalahti — Mökäresaaret Hulkonsaari

Mökäresaaret ja Hulkonsaari kuuluvat Etelä—Savon seutukaavan suojelualuevarauksiin
SU 1) edustaen maakunnalilsesti merkittävää saaristoluontoa, Mökäresaaret ovat
valtion omistuksessa.

A Tewalahden länsiosassa sijaitseva tervalepikko on pienialainen, mutta hieno.
Alueella näkyy selvästi vedenpinnan ajoittainen vaihtelu, Tervalepän ohella rannalla
kasvaa kiiltopajuja ja hieskoikoivuja. Suurten saniaisten (huirenporras) seassa kasvavat
mm. metsäkorte, korpikastikka, terttualpi, metsäalvejuuri ja kuijenjalka.
Pohjakerroksen peittävät suurelta osin karike ja kaatuneet puunrungot. Tervalepikko
tulisi jättää rakentamisen ja metsänhoitotoimien ulkopuolelle.

B Mökäresaaret ovat korkeita mänty— ja koivuvaltaisia saaria, joissa ei ole lainkaan
möldcejä. Saaret näkyvät kauas Hulkonselälle. Niiden maisemallisia arvoja korostavat
myös kivikkoiset ja lohkareiset rannat erityisesti saarten eteläosassa, Pienin saari on
kauttaaltaan kivikkoinen. Koska saaret ovat korkeita ja kapeita, vähäisetkin
metsänhakkuut näkyvät maisemassa. Tämän vuoksi Mökäresaaret tulisi jättää
rakentamisen ja metsänhoitotoimien ulkopuolelle.

C Hulkonsaaren keskiosassa kasvaa sekametsää, jonka seassa esiintyy järeitäkin puita
(mäntyjä ja koivuja), Eteläosa on kivikkoista ja valtapuuna on kuusi, mutta myös tikan
kovertamia koivupökkelöitä löytyy. Maa on osittain karikkeen peittämää. Saari on
kauttaaltaan erittäin kivinen. Hulkonsaaren arvo perustuu siihen, että se on
luonnontilainen (ei hakkuita eikä mökkejä) ja siihen, että puuston osalta saavutetaan
jonkin ajan kuluttua ihanteellinen j areapuustolncn tikkametsa Lmnustossa esimtyikin
jo mm kapytikk i Saaren pohjoispuolella sijaitseifla kivilla istuskelivat kala— ja
harmaalokit pesillään. Hulkonsaaren maisemassa näkyvät myös kaksi suurta
kivipaasia: Kirkonkivi (200 m saaren luoteispuolella) ja Hulkonkivi (300 m saaren
kaaldcoispuolella), jotka kohoavat noin 6 m järvenpinnan yläpuolelle. Saari tulisi jättää
rakentamisen ja metsänhoitotoimien ulkopuolelle.

Uhanalaiset: Huhconsaaren itäpuolella uiskcnteii 4 kuikkaa ja 2 kaakkuria.
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4 Eteissaaret Paavonsaaret Emäsalo Valkeakalilo Surmasaari —

Surmaluoto

Hulkonselälle näkyvät Emäsalon itärannan edustalla sijaitsevat saaret kuuluvat kaikki
maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen, Lisäksi siihen kuuluu pari kallioniemeä
Emäsalosta. Emäsalo on Kyyveden suurin saari, mutta hakkuita on monessa kohtaa
suoritettu niin lähellä rantaa, että niiden maisemallinen arvo on mennyt. Pahimpia
hakkuita on saaren länsiosan niemissä, joiden hakkuuaukot näkyvät kauas selälle.

A Eteissaarten, Kuivasalmessa sijaitsevien nimettömien saarten, Paavonsaarten ja
Emäsalon Kakonlahden tienoilla sijaitsee Kyyveden yksi hienoimmista
maisemakokonaisuuksista. Maisema on Kyyvedelle tyypillisen kivikkoista. Saariston
arvoa parantaa se, että saarissa ei ole mökkejä. Kuivasalmessa sijaitsevat kaksi
nimetöntä saarta kuuluvat Etelä-savon seutukaavassa esitettyyn maakunnallisesti
merkittävän saariluonnon suojelualueeseen (SU 1).

Paavonsaarista pienempi on kauttaaltaan kivikkoinen. Isonipi saari on puoliavoin
matalaa mäntyä kasvava. Kuivasalmessa sijaitsevat saaret ovat matalia ja
mäntyvaltaisia. Lisäksi niissä kasvaa nuorta lehtipuustoa.

Isoimmassa Eteissaaressa näkyy kivikkoinen vanha rantavalli selvästi. Puusto on
melko nuorta koivikkoa ja haavikkoa, mutta sekaan mahtuu myös muutamia isompia
mäntyjä. Saaren sisäosissa kasvaa enemmän mäntyä ja kuusta. Kenttäkerroksessa
kasvaa erittäin paljon riidenliekoa, Muita lajeja ovat mm. metsäimarre, mustikka,
puolukka, metsätähti, metsämaitikka ja pikkutalvikki. Maata peittää ajoittain vahva
lehtikarikekerros. Maassa on myös pienehköjä liekopuita.

Edellisestä saaresta pohjoiseen sijaitsevassa Eteissaaressa kasvaa sekametsää, josta
esille pistää muutama järeä haapa ja kuusi. Linnustossa havaittiin mm. pajulintu,
peippo ja puukiipijä.

Muut Eteissaaret ovat karumpia, mutta niissä kasvaa yksittäisi järeitä mäntyjä ja
haapoja.

Emäsalon Kakonlahden niemet muodostavat maisemallisesti hienon lahden, jota
reunustavat jyrkähköt metsäiset rinteet. Puusto on nuorta kuusikkoa ja männikköä.
Kallion puustoa on hakattu joskus aiemmin.

Eteissaaret ympäröivine saarineen ja Emäsalon Kakonlahden tienoo säilyvät
maisemallisesti hienoina kohteina, jos Emäsalon metsänhoidossa pidättäydytään
laajoista ja lähelle rantaa ulottuvista hakkuista, ja jos muilla saarilla ei hakattaisi
lainkaan. Myöskään rakentamista ei tulisi sallia.

B Kakonlahden eteläpuolella sijaitsee yksi harvoista Kyyveden arvokkaista soista. Se
sijaitsee notkelmassa, jonka itäpuoleisen rinteen puusto on hakattu suon reunaan asti.
Muualla suon ympäristössä on harvennettu hiukan leppiä. Suon pohjoisosassa näkyy
merkkejä vuosia sitten tapahtuneesta turpeennostosta. Turpeen nostoa varten on suon
reunaan kaivettu ojia, mikä on vaikuttanut siihen, että suon keskiosat ovat reunaosia
kuivempia. Myös suon keskiosissa on ikivanhoja, jo sammaloituneita ojia. Alueen
pohjoisosa on tyypiltään tupasvillarämettä (TR), keskiosa isovarpurämettä (VIR) ja
eteläosa suursaranevaa (SN) sekä suursaranevarämettä (SNR). Suon kasvilajistossa
esiintyvät mm. hieskoivu, mänty, harmaaleppä, tervaleppä, vehka, tupasvilla, vaivero,
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suokukka, kuijenjalka, luhtavilla, pyöreälehtikihokki, järvimoko, metsäkorte,
harmaasara, jokapaikansara, riipasara, oka—, varvikko—, puna— ja haprarahkasamrnal
sekä rämekarhunsammal.

Suon säilyttämiseksi olisi jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota ympäröivien
metsien käsittelyyn ja jätettävä vähintään 15 metriä leveä suojapuuvyöhyke
mahdollisesti suoritettavien hakkuiden ja suon väliin.

C Valkeakallio näkyy Haukivuoren kirkon rantaan asti nimensä mukaisesti valkoisena.
Väri johtuu poronjäkälistä. Saari on ajoittain melko jyrkkärantainen ja muodostaa
Emäsalon itärannan kanssa maisemallisesti hienon salmen, jota reunustavat melko
kookkaat männyt ja aivan vesirajassa myös lehtipuusto.

Surmasaari, Surmaluoto ja pari nimetöntä saarta niiden pohjois— ja eteläpuolella ovat
avokallioisia matalia saaria, jotka kuuluvat Valkeakallion kanssa maisemallisesti
hienoon kokonaisuuteen, Saarten lähettyvillä huutelivat harmaalokit.

Alueen maiseman säilyttämiseksi olisi Emäsalon hakkuut suunniteltava tarkoin. Muut
saaret olisi jätettävä kokonaan metsänhakkuun ulkopuolelle.

Uhanalaiset: Emäsalon Saunalahdessa kaarteli selkäloldd.
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5. Emasalo — Kaarteensaari — Pohosaaret

Emäsalon toinen arvokas maisema—alue sijaitsee saaren luoteisosassa ja avautuu
Kuvasselälle,

Kaarteensaari on matalahko koivua ja mäntyä kasvava saari. Sen ympäristössä
sijaitsevat kalliorannat ovat pehmeäpiirteisiä, paikoin lähes pystyjä (noin 4 rn
korkeita). Kasvillisuus on karua kalliomännikköä. Saari ja mantere muodostavat
hienon avokallio—lahti —kokonaisuuden. Lahdessa kasvaa runsaasti viiltosaraa,
ulpukkaa sekä vesitatarta.

Pohosaaret ovat matalahkoja sekametsäisisä saaiia, joiden puusto on melko nuorta.
Suurimmassa saaressa on melko laajoja avokallioita.

Ahvenkallionniemi ja sen länsipuolella sijaitseva niemi ovat niinikään maisemallisesti
hienoja, mutta lahdessa on suoritettu useita satoja metrejä sisämaahan ulottuva
mäntypuuston hakkuu. Niemen itäpuolella sijaitsevilla pienillä saarilla kasvaa
tervaleppiä, koivuja ja muutama iäkäs kippuralatvainen mänty.

Emäsalon luoteisosan maisemallisesti arvokkaan alueen säilyttäminen edellyttää paitsi
alueeseen kuuluvien metsien luonnontilaan jättämistä (ei saisi rakentaa eikä hakata
lainkaan) myös siihen rajoittuvalla alueella tapahtuvien metsänhoitotoimien
suunnitelmallista toteuttamista.
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6. Ratonpaja — Venätsaari

Hulkonselällä ja Vcnätselällä siintää vain muutamia saaria, joista Ratonpaja ja
Venätsaari ovat maisemallisesti hienoimpia. Ratonpaja on matalaa mäntyä kasvava
laakeakallioinen saari, jonka ympäristössä on apajapaikkoja. Venätsaaren
tunnusomaisia piirteitä ovat rantaa ympäröivät louhikot ja harvassa mänty—koivu
sekapuustossa erottuvat iäldcäät männyt.

0 WS QU

Yht 87616

Yht (36-42)

Yht 876

•—•t 8Z

f ——

/

%atsaan —--------------- -

J

/ Ns

Yht. 87616

+

6. Ratonpaja, Venätsaari



29

7, Selkäsaaret Mustakallio

A Selkäsaarista on isoin maisemallisesti hieno. Erityisesti länsiosassa sijaitseva korkea
ranta louhikkoineen on maininnan arvoinen. Kasvillisuudeltaan se on karu, niäntyä ja
koivua kasvava saari. Koska saari on korkea, näkyvät metsänhakkuut heti maisemassa.
Tästä syystä hakkuita ei saisi suorittaa lainkaan.

A Haapasaaret ovat sekä maisemallisesti että eliöstöllisesti arvokkaita. Ne ovat erittäin
kivisiä ja suurelta osin vesijättöä. Asetuksella nro 1115/93 suojeltiin Haapasaarista
valtion omistamat osat, jotka ovat saarten korkeimpia kohtia.

Saaret ovat kokonaisuudessaan lehtipuuvaltaisia. Valtapuun, koivun, ohessa kasvaa
haapoja, pihlajia, harmaa— ja tervaleppiä sekä mäntyjä. Osa kasvavista ja kaatuneista
puista on todella järeitä; haapojen ympärysmitaksi saatiin keskimäärin 230 cm ! Siellä
täällä kasvaa myös pieniä lehmuksia, Muista kasveista esiintyivät mm. tähtitalvikki,
lillukka, metsäimarre, sudenmaija, mustikka, kielo, metsämusu, oravanmaija,
punaherukka, karhunputki, metsämaitikka, nuokkuhelmikkä, riidenlieko, ketunlieko ja
ahopaju. Sammallajiston edustajina ovat mm. kamppisammal, useat laaka— ja
su ikerosammallaj it, pikkupalmikkosammal, haapojen rungoilla kasvavat
hiippasammallajit sekä rantapalteesta löytynyt rantasiipisammaL Rantametsissä näkyy

B Mustakallio sijaitsee alueella, jossa ei ole montakaan isoa saarta. Tästä syystä sen
hienot avokalliorannat näkyvät kauas. Karun kalliokasvillisuuden kruunaavat matalat
männyt ja haivakseen kasvavat koivut.

8. Haapasaaret Lihvasaaret Multasaaret
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keväisen tulvan vaikutusta. Saarten välissä on saraa ja pajua kasvava vesialue.
Lehtipuiden suuresta määrästä johtuen saarten maanpintaa peittää ajoittain paksu
karikekerros. Metsä on luonnontilaista, mitä ilmentävät monet havaitut lintulajit, kuten
leppälintu, pohjantikka, käpytikka, valkoselkätikka, mustapääkerttu, sirittäjä ja
kuhankeittäjä.

Itäisempi saari jakautuu kahdeksi kapean, vain parikymmentä metriä leveän ja
parisataa metriä pitkän kannaksen yhdistämäksi osaksi, Kannas on muodostunut
suurista kivistä ja on korkea. Se on ikäänkuin eräänlainen metsäinen atolli tai kuin
Punkaharju pienoiskoossa. Sen puusto on melko kookasta ja mäntyvaltaista.

Saarissa näkyy muutoinkin selvästi entisen järvenpinnan muodostama rantavalli, joka
on erityisen selvä läntisessä Haapasaaressa. Itäisen saaren pohjoispuoliskossa esiintyy
runsaammin kivikkoa.

Saarten itäpuolella kohoaa vedestä pari kivenjärkälettä laajahkon kivikon seasta.

Maisernallisen, historiallisen ja eliöstöllisen arvonsa vuoksi Haapasaaret tulisi jättää
luonnontilaan. Saarille ei saisi suorittaa metsänhakkuita eikä perustaa mitään pysyviä
rakenteita kuten esim. leiripaikkoja tai polkuja.

B Lihvasaarten saaristt) on useiden pienten saarten muodostama kokonaisuus. Alue on
erittäin kivikkoinen. Osa saarista on kitukasvuisten mäntyjen luonnehtimia
kalliosaaria, mutta suurimmat saaret ovat koivuvaltaisia. Jonkin verran esiintyy myös
raitaa ja tervaleppää. Myös lahopuuta on jonkin verran. Pääosalla saarista on
kivikkoista ja saraikkoista rantaa, mutta paikoin esiintyy myös rantaniittyiä sekä —

luhtia. Saaristolla on merkitystä linnuston (lokkien, tiirojen, sorsien ja kuikkien)
pesimis—, suoja— sekä ravintoalueena. Saarten lomassa uiskenteli myös laulujoutsen.
Saaristo tulisi jättää luonnontilaan. Lisäksi olisi asetettava pesintäaikainen
mai hinnousukielto.

C Multasaarista on itäisempi eliöstölLisesti arvokas. Se on koivuvaltainen, melko
matala saari. Yksittäisten mäntyjen ohella siellä kasvaa myös haapaa sekä tervaleppää.
Eteläosan puusto on melko nuorta, mutta pohjoisosassa runkojen läpimitta on jo lähes
30 cm. Saaressa on myös runsaasti lahopuuta, mikä näkyy metsäkuvassakin selvästi.
Kasvualusta on kivikkoinen ja vanhan rantapalteen merkkeinä ovat sanimaloituneet
kivivyöhykkeet. Kenttäkerroksessa esiintyviä kasvilajeja ovat mm. supursu, puolukka,
mustikka, metsätähti ja riidenlieko. Viimeksi mainittua lajia kasvaa paikoin erittäin
runsaasti. Saarella on nierkitystä ainakin tulevaisuudessa tikkojen ruokailu— sekä
pesäpaikkoina. Tästä syystä saari tulisi jättää rakentamisen ja metsänhakkuiden
uI kopuol cl le.

Uhanalaiset: Itäisessä Haapasaaressa havaittiin koivua koputteleva pohjantikka.
Haapasaarten välisessa salmessa sukelteli kuikka. Haapasaarilla ja lähisaarilla on
lisäksi aiemmin nähty valkoselkätikka. Lihvasaarilla pesii selkälokld.
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9. Vitassao Kalliosaari — Asikkalävi

A Vitassalossa on rantametsiä hakattu melko laajaalaisesti. Pohjoispäässä on pieni
kesämökkikeskittymä. Mökkien ympäristöstä on ostettu usean hehtaarin kokoinen alue
valtiolle, Saaren merkittävimmät kohteet sijoittuvat itäosaan, jossa kasvillisuus on
laajalti lehtomaista kangasta, mutta rehevimmillään jopa tuoretta lehtoa. Luonnon
monipuolisuutta lisäävät tulvakoivikot, kalliomännikkö ja saraikkoluhdat.

Koillisosan niemen alueen notkclniassa on pienialainen tulvametsä ja luhta. Muutoin
kasvillisuus on karua kalliomännikköä. Alueen eteläpuolella esiintyy osin lehtomaista
kangasta osin käenkaali-oravanmarja tyypin lehtoa ja tuoretta kangasta. Ijistossa
ovat kuusen, koivun ja haavan ohella mm. pihlaja, raita, korpiimarre, lillukka,
metsäkastikka, metsäimarre, käenkaali, oravanmarja sekä hiirenporras. Länsiosan
rinteessä kasvaa ylitiheä luonnontilainen kuusikko. Maapuina on koivua.

Tästä monipuolisesta alueesta etelään sijaitsee koivuvaltainen tuore kangas, joka ei ole
luonnontilaltaan edellisen kaltainen, mutta kuuluu ilman muuta luonnonsuojelullisesti
arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Etelään mentäessä tulee seuraavaksi vastaan rantalehto, jossa valtapuuna on järeä
kuusi. Myös osa pihlajista on kookkaita. Maapuista on koivu selvästi suurikokoisinta.
Muuta kasvillisuutta: metsäalvejuuri, oravanmarja, lehtomatara (mattomaisia
kasvustoja), maitohorsma, paatsama, kielo, metsäimarre, sudenmaija, hiirenporras sekä
karhunputki. Rannan läheisyydessä on soistumia ja tulvakoivikoita,

Tästä etelään esiintyy lehtomaista kangasta ja lehtoa, joka kuitenkin on pääosin
hakattua ja taimikolla.

Vitassalon eteläosassa on mctsätyyppinä mustikka— ja käenkaali—oravanmarjatyyppi.
Koivua kasvaa melko harvassa, mutta paikoitellen esiintyy tiheämpääkin puustoa
etenkin rannassa. Muun lehtipuuston muodostavat haapa, raita, nuoret pihlajat ja
harmaaleppä. Osa haavoista on järeitä. Paikoin esiintyy harvakseltaan
kuusialikasvustoa, Kenttäkerroksen lajeja ovat esim. käenkaali, oravanmarja, lillukka,
metsätähti, metsäimarre, hiirenporras ja metsäalvejuuri. Vaateliaampaa lajistoä
edustavat lehtokuusania sekä lehtomatara,

Vitassalon itäpuolella sijaitseva pikkusaari on koivuvaltainen ja sara— sekä
kivikkorantainen. Se kuuluu osana arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Alueen metsänhoidossa olisi otettava huomioon maisemalliset näkökohdat. Lehtojen
olemassaolo on turvattava alikasvustoon ilmestyvien kuusten suunnitelmallisella ja
oikea—aikaisella poistolla. Lisäksi olisi kaikki vanhaa puustoa (myös kuusta) kasvavat
osat sekä pökkelöiset osat jätettävä luonnontilaan. Muutenkin alueen metsänhoidossa
olisi turvattava iäkkään lehtipuuston ja liekopuiden syntyminen. Näin voitaisiin
jatkossa turvata lehtojen ja vanhojen metsien monipuolisen lajiston säilyminen.

B Avokalliorantainen ja korkea Kalliosaari kuuluu eittämättä maisemallisesti
arvokkaisiin kohteisiin. Saaren pohjoisosassa sijaitseva avokallio on lähes puuton,
muut avokalliot ovat enenimän tai vähemmän puustoisia. Kasvillisuus on karua ja
koostuu pääosin männyistä, koivuista, varvuista, sammalista sekä jäkälistä. Saari olisi
maisemallisen arvonsa vuoksi jätettävä hakkaamattomaksi luonnontilaan.
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C Vaikka Asikkakivi ei kuulu rantojensuojeluohjelmaan, se on otettu mukaan
raporttiin linnustollisten arvojensa vuoksi. Asikkakivellä sijaitsee yksi Kyyveden
suurimmista lokkikolonoista, jossa pesii 6—7 hannaalokkiparia, 2 selkälokkiparia, 4
kalalokkiparia ja 2 kalatiiraparia. Kivi olisi suojeltava maihinnousukiellolla lintujen
pesintäaikana.

Uhanalaiset: Asikkakivellä pesii setkiilokkeja.
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10. Riuttasaari — Miekkaniemi

Riuttasaari on lähes kokonaan hakattu. Osittain aukoiksi ja osittain
siemenpuuasentoon. Saaren länsiosassa on viitteitä rehevästä, ehkä kuivan lehdon,
kasvillisuudesta. Hakkuiden yhteydessä on kaadettu myös lehmukset, Saaren
eteläisessä niemessä esiintyy mäntyvaltaista kuivaa kangasta. Niemi on maisemallisesti
arvokas.

Miekkaniemen metsät on pääosin hakattu siemcnpuuascntoon. Kasvillisuus edustaa
kuivaa kangasta, jossa valtapuuna on siis mänty. Rannat ovat kivikkoa, Niemen kärki
on maisemallisesti arvokas.

Mustikkasaaren itäosassa sijaitsevat laajat vcsijättöalucet, joissa
pajukoita ja saraikkoja.

kasvaa tiheitä

A Mustikkasaaren länsiosassa on matalalle rannalle muodostunut saraikkoa ja vihvilää
kasvava rantaniitty. Rantametsät ovat tulvakoivikkoa, jossa kasvaa myös tervaleppiä,
haapoja sekä mäntyjä. Osa koivuista on järeitä. Lahopuuta on runsaasti.
Aluskasvillisuudessa esiintyvät mm, j uolukka, paatsama, ketunlieko, riidenlieko,
puolukka ja jokapaikansara. Vanha ranta näkyy selvästi. Rannan tuntumassa sijaitsee
paikoin tiheä, kiiltolehtipajujen, paatsamoiden ja tervaleppien muodostama pensaikko.

Kummassakaan kohteessa ei tulisi suorittaa maisemassa näkyviä hakkuita.

11. Mustikkasaari — Porosaari — Leikkaansaari — Partasensaari
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Alueen pohjoisosan nietsäluhdalla kasvaa kitukasvuisia koivuja sekä mäntyjä,
jouhivihvilä, kuijenjalka, kiiltolehtipaju, suoputki, korpikastikka, juolukka ja
karhunputki. Eteläosassa on saraluhtaa.

Mustikkasaaren ja Porosaaren erottaa toisistaan metsä— ja pensasluhta, jossa kasvat
hieskoivu, mänty, kiiltolehti— ja virpapaju sekä paatsama. Lahden pohjukka on
avoimenipaa, lampareista saraikkoa ja saraluhtaa. Luhdalla kasvavat mm. jouhivihvilä,
suoputki, juolukka, korpi— ja viitakastikka sekä pullo—, viilto— ja jouhisara.

Tämä luonnonsuojelullisesti arvokas alue on rauhoitettu asetuksella 1115/93. Alue
olisi säilytettävä rakentamattomana ja hakkaamattomana luonnontilaisena.

B Porosaaren länsiosassa sijaitsevan lehtimetsän rantaosa on osittain soistunut.
Valtapuuna koivu, seassa jonkin verran haapaa sekä yksittäisiä mäntyjä. Maapuina ja
pökkelöinä on koivuja kohtalaisen paljon. Alue, on sisäosistaan koivuvaltainen, mutta
mäntyjäkin on paljon. Muita runsaita puita ovat pihlaja sekä harmaaleppä. Eteläisessä
lahdenpohjukassa sijaitsee picnialainen saraluhta ja hiekkarantaa. L.ajistossa esiintyvät
mm. hernesara, jouhivihvilä, rantakukka ja rantaleinikki. Alue tulisi säilyttää
hakkaamattomana.

C Leikkaansaaren kaakkoisosa on soistunutta. Rannassa kasvaa kapealti mäntyä,
sisempänä harvahkoa koivikkoa. Paikoin nuoret haavat ja koivut muodostavat tiheitä
kasvustoja. Lounainen osa on kivikkorantaista. Karhunsammal kasvaa rannan
tuntumassa patjamaiscna. Järeähköä koivikkoa on harvennettu. Kokonaisuudessaan
alueen arvoa kuvastaa suuri pökkelöiden ja maapuiden määrä; metsikkö on
kehittymässä arvokkaaksi lahopuita suosivien eliölajien esiintymispaikaksi. Tästä
syystä alue tulisi jättää luonnontilaan hakkaamattomaksi ja rakentamattomaksi.

D Partasensaari on vanhojen lehtipuiden luonnehtima saari, jossa on tehty havaintoja
valkoselkätikasta. Mikkelin läänjiihallitus on hakemuksesta rauhoittanut suurimman
osan saarta.

Uhanalaiset: Partasensaaressa on tehty havaintoja valkoselkätikasta.



36

Saarten muodostama luonnonsuojelullisesti arvokas kokonaisuus on osa
lchtimetsävyöhykettä, johon kuuluvat myös kohdissa 8. la 11. esitellyt saaret.
Asetuksella nro 1115/93 on rauhoitettu läntinen Revonsaari, itäinen Revonsaari lähes
kokonaan eteläisintä niemeä ja sen jatketta lukuunottamatta, Liikasenluodon eteläkärki
ja Pieni—Nokkonen. Saarten arvo perustuu vanhaan lehtipuustoon ja sen mukanaan
tuomaan cliölaj iston monimuotoisuuteen (diversiteettiin),

A Revonsaartcn puusto koostuu järeistä, yli 30 metriä korkeista koivuista ja haavoista,
joista osa on jo rysähtänyt lehtikarikkeen peittämään kamaraan liekopuiksi. Puustossa
esiintyy myös pihlajaa, harmaaleppää, tervaleppää, kuusta sekä mäntyä. Kuuset ovat
patjolti taimiastcclla, Eniten isompia kuusia kasvaa itäisen Revonsaaren eteläosassa.

12. Revonsaaret Pieni Nokkosenluoto - Nokkosenluoto Liikasenluoto— Pieni—
Nokkonen Laaskosaari
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Samaisesta saaresta löytyy myös pienialainen lehmusmetsildcö, jossa suurimpien
puiden läpimitta oli parikymmentä cm. Muukin kasvilajisto kuvastaa rehevää
kasvualustaa: kataja, lillukka, metsäkastikka, oravanmaija, kielo, karhunputki,
metsämaitildca, lehmus, tähtitalvildd, valkolehdokki, metsäimarre ja mustikka. Saarissa
näkyy vanha ranta erittäin selvästi sammalten ja riidenliekojen peittäminä kivivöinä.

Rehevä kasvillisuus on tuonut tullessaan myös monipuolisen linnuston, johon kuuluvat
peippo, punarinta, sirittäjä, kuhankeittäjä, varis, hömötiainen, metsäkiwinen,
käpytikka, valkoselkätikka, käpytikka, talitiainen, järripeippo, rantasipi,
punakylkirastas, laulurastas, pajulintu, ruokokerttunen, sinitiainen, lehtokerttu,
räkättirastas ja hannaasieppo. Rantavyöhykkeellä on selvästi nähtävissä kevättulvien
vaikutus. Siellä kasvavat lähinnä koivut ja lepät, joiden lehtikarike peittää märän maan
lähes kokonaan. Saartenvälisessä ruovikkoisessa lahdessa nähtiin uiskentelemassa
sinisorsia, kuikka sekä laulujoutsen.

Myös muiden saarten puusto on lehtipuuvaltaista. Nokkosenluoto on matala
koivuvaltainen saari, jonka rannassa on vyöhykkeenä myös pajuja sekä järviruokoa.
Saaren luona käytäessä oli vesi niin korkealla, että rannan puusto näytti ikäänkuin
kasvavan vedestä, Uikasenluoto on edellisen saaren kaltainen, mutta puustossa näkyy
runsaana myös mäntyä. Pieni—Nokkonen on niinikään lehtipuuvaltainen, mutta
männyn osuus on vielä suurempi kuin Liikasenluodolla.

Koko saaristo tulisi jättää luonnontilaan. Metsänhakkuita ci saisi suorittaa.
Minkäänlaisia leiripaikkoja tai polkuja ei tulisi rakentaa.

B Laaskosaaressa näkyy vanha rantavalli erittäin selvästi. Saaren pohjois— ja itäosat
ovat korkeimmat, mistä syystä puustossa esiintyy valtalajina mänty. Keskihaijanteella
on louhikkoa. Saaren länsiosa on matalampaa, ja siellä valtapuuston rannalla
muodostaa koivu. Seassa kasvaa nuorta kuusta. Maassa on erittäin paljon kariketta,
jonka seasta kasvaa valtalajina mustikka. Sisämaassa kasvaa lähes 20 metristä
kuusikkoa, jonka seassa esiintyy koivuja sekä haapoja. Linnustossa havaittiin mm.
punarinta, lehtokerttu ja hemekerttu. Alue tulisi jättää hakkaamattomaksi ja
rakentamattomaksi luonnontilaan, koska siitä on selvästikin kehittymässä
monipuolinen vanha metsä.

Uhanalaiset: Saarilla on nähty aiempina vuosina valkoselkätikka. Liikasenluodon
itäpuolella havaittiin kuikkapari kahden poikasen kanssa. Revonsaarten välisessä
salmessa sukelteli kuikka.
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13. Saunasaari Murtoniemi — Kotaniemi

Saunasaaren pohjoisosassa ja Kotaniemessä sijaitsevat maisemallisesti hienot
avokalliot. Kalliorantojen maisema-arvojen säilyttäminen edellyttäisi metsänhakkuiden
sijoittamista niin, että ne eivät näy maisemassa; hakkuita tulisi välttää rannan
tuntumassa ja lakialueilla.

Murtoniemi on Kyyveden niemistä pisin ja jakaa Poroselän sekä Lokkaselän omiksi
altaikseen. Varsinkin niemen itäosa näkyy kauas Poroselälle ja luo itäpuolella
sijaitsevassa Harjulahdessa vuonomaisen vaikutelman, Niemessä esiintyy paljon
lehtipuustoa ja lehtomaisuutta. Koska Kyyvedellä ei vastaavanlaisia reheviä alueita
juurikaan muualla esiinny, ovat Murtoniemestä löydetyt metsiköt
luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi katsottavia alueita.

A Rannassa kasvaa valtapuuna koivu, jonka seurassa esiintyy myös tervaleppää.
Sisempänä kasvaa kuusta, koivua, yksittäisiä mäntyjä, harmaaleppää, pihlajaa ja järeitä
haapoja. Aluskasvillisuus edustaa paikoin kuivahkoa lehtoa: sananjalka, lillukka, kielo,
metsäkastikka ja mustikka. Metsätyypeistä vallitsevat pääosin mustikka sekä
puolukkatyyppi.

B Alue on kuivahko lehto, jossa valtapuun, koivun, ohella kasvaa mänty, haapa,
pihlaja, harmaaleppä, tervaleppä, kuusi, sananjalka, huirenporras ja metsäalvejuuri.
Eteläosassa sijaitsee metsäkortekorpi ja saniaiskorpi. L.ajistossa esiintyvät korpilajiston
lisäsksi lillukka, oravanmarja, suoorvokki, ranta-’alpi, metsätähti, karhunputki ja
ojakellukka. Metsätyypeistä vallitsee mustikkatyyppi, joskin käenkaali—
oravanmarjatyyppi on paikoin selvemmin edustettuna.

C Murtoniemen kolmas lehto sijaitsee rantojensuojeluohjelman ulkopuolella. Koska
vastaavanlaisia reheviä alueita esiintyy rantojensuojelualueella vain muutamia, on se
otettu mukaan tähän julkaisuun.

Rannan lähellä esiintyy valtapuuna koivu. Muuta puustoa edustavat mänty, tervaleppä,
harmaaleppä, haapa sekä pihlaja. Puustoa on osittain harvennettu ja metsäkoneura
kulkee rannan suuntaisena. Muuta lajistoa: rantamatara, jouhivihvilä, rantakukka,
kuijenjalka, rantaminttu, metsäalvejuuri ja hiirenpoifas. Rinne nousee melko jyrkästi
sisämaahan mentäessä. Valtapuuna on täällä kuusi. Seassa esiintyy koivua ja haapaa
sekä paikoin tiheitä haapa—harmaaleppä —saarekkeita. Osittain rinteessä esiintyy
lehtomaisuutta: vadelma, lehto—orvokki, mustakonnanmarja, näsiä ja lehmus.
Viimeksimainittu laji kasvaa parhaimmillaan monirunkoisena pensasmaisena puuna.
Rannan metsätyyppinä on puolukkatyyppi, sisämaassa mustikka— sekä käenkaali-
oravanmarjatyyppi.

Murtoniemen lehtoalueet tulisi monipuolisuutensa ja omaleimaasuutensa vuoksi jättää
rakentamattomiksi ja hakkaamattomiksi luonnontilaan.
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14. Sanjasalo Kllskinsaari — Murtoniemi Kullansaaret

Sanasalon läpi kulkee luode—kaakko —suuntainen harjanne, jonka kasvillisuus on
pääasiassa mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Saaren pohjoisosassa sijaitsevalle
alueelle mainitaan Etelä—Savon seutukaavassa luonnonsuojelualuevaraus sen
aarnialueluonteen vuoksi. Alue ei kuitenkaan ole säilyttänyt ko. luonnetta. Saaren
eteläisimmät osat kuuluvat valtiolle. Pienenä kuriositeettinä mainittakoon se, että
Sanjasalon keskiosista löytyi intiaanikylän rauniot. Kyseisen kylän olivat perustaneet
1990—luvun alussa tiedotusvälineidenkin ryöpytyksessä eri puolilla Suomea risteilleet
elämäntapaintiaanit, jotka olivat lähtiessään jättäneet Sanjasaloon pystyyn
kartiomaisten kotiensa tukipuut sekä erilaiset varastolaavut ja —lavat,

Kullansaarten eteläosa ja Murtoniemen pohjoisosa muodostavat hienoa
maisemakokonaisuuden, Korkeiden rantojen välistä johtaa salmi suurehkolta avoimelta
Poroselältä saaristoisemmalle Lokkaselälle, Arvokasta kalliomaisemaa löytyy myös
Sanjasalon pohjoisosasta. Metsien käsittelyssä tulisi ottaa huomioon kalliorantojen ja
niitä reunustavien metsien maisemalliset arvot jättämällä rannan lähellä ja lakialueilla
sijaitsevat metsät hakkaamatta.

A Sanjasalon arvokas alue löytyy eteläosasta, Saaren itäpuoli on rehevää kuusivaltaista
niustikkatyypin metsää, joka etelään mentäessä muuttuu mäntyvaltaiseksi. Metsiä
reunustaa rannan puolella vanha rantavalli. Vanhan ja nykyisen rannan välisellä
alueella kasvaa paljon koivuja ja haapoja, sekä muutama isohko kuusi. Puusto on
pääasiassa nuorta (noin 12 m korkeaa), joskin myös muutamia järeitä koivuja ja
haapoja esiintyy. Pensaikko on tiheää ja muodostuu katajista, pihlajista, haavoista sekä
koivuista. Metsäalvejuurta esiintyy myös runsaasti. Koivupökkelöitä on alueella
yksittäin, mutta selvästi metsänkuvassa näkyvinä. Lahopuuta on kehittymässä runsaasti
lisää vuosien kuluttua, Koska alueella on tulevaisuudessa merkitystä vanhojen metsien
lajiston suojelulle, se tulisi jättää rakentamattomaksi ja hakkaamattomaksi
luonnonti laan.

8 Kiiskinsaari on mäntyvaltainen matala ja karu saari, joka rakentamattornana ja
mahdollisena uhanalaisen nuolihaukan pesintäpaikkana tulisi suojella.

C Murtoniemen pohjoisosassa sijaitsee arvokas rehevä metsä. Aivan rannassa kasvaa
haapoja, joista osa on järeitä. Metsä on koivuvaltainen, mutta myös tervaleppää ja
mäntyä esiintyy. Kenttäkerroksen luonteenomaisia lajeja ovat mm. mustikka, liliukka,
sananjalka, metsätähti, metsäkastikka ja nuokkuhelmikkä. Alueen eteläosassa on
vallitsevaiia mänty, rantav vöhykkeellä koivu. Metsätyyppinä vallitsee mustikkatyyppi,
mutta paikoin esiintyy paljon niyös puolukka— sekä oravanmarja—mustikka —tyyppiä.
Lehto tulisi jättää rakcntamattomaksi ja hakkaamattomaksi luonnontilaan.

Uhanataiset: Kiiskinsaaren ja Sanjasalon välisessä lahdessa piti lentonäytöstään 2
nuolihaukkaa.
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15. Kalliosaari Selkäsaari — Linnansaari Kullansaaret Kätkytsaari

Saariryhmän suojelullinen arvo perustuu lähinnä maisemaan: saarten rannat ovat
kallioisia ja ajoittain jyrkkäseinäisiä. Selkäsaaresta löytyy myös muita arvoja.

Kailiosaari on nimensä mukainen kallioinen ja jyrkkärantainen saari, jonka
maisemallisia arvoja osittain pilaa eteläosassa sijaitseva mökki.

Linnansaaressa on reilun kilometrin verran maisemallisesti hienoa avokalliorantaa,
joka on paikoitellen jyrkkää. Avoimia kallioita peittää jäkälämatto. Pohjoisosassa
kallion päällä kasvaa matalahkoa männikköä ja eteläosassa myös koivikkoa sekä
kuusentaimikkoa. Linnansaaressa ei ole mökkejä.

Kullansaaressa on sekä Linnansaarta että Kätkytsaarta vastapäätä maisemallisesti
hienoja avokalliorantoja. Samanlaisia kallioita näkyy myös Kätkytsaaren
pohjoisosassa, Kummankin saaren länsirannalla on mökkejä, joista muutama on melko
lähellä maisemallisesti hienoja kallioita.

Metsänhoidossa olisi otettava huomioon kalliorantojen maisemalliset arvot; hakkuita
ei saisi suorittaa lähellä rantaa eikä lakialueilla. Lisäksi liikkumista olisi vältettävä
jäkäläisillä kallioilla, koska jäkälä on erittäin herkkä tallaamiselle,

A Selkäsaaressa kasvaa parikymmenmetrisiä mäntyjä, koivuja ja nuoria kuusentaimia.
Kuivahkoilla kallioilla kasvaa myös haapaa sekä pihlajaa ja rannassa tervaleppää.
Ranta on kivikkoinen, mutta myös hiekkarantoja löytyy. Kenttäkerroksessa vallitsevat
mustikka ja puolukka. Myös koivumaapuita esiintyy ajoittain runsaasti. Saaren
länsiosassa on haavikkoa osittain kaadettu. Pohjois—eteläsuuntainen kanava erottaa
kallioisen mäntyvaltaisen itäosan ja Koivuvaltaisen länsiosan toisistaan. Itäosassa on
hienoja jäkäläisiä avokallioita.

Selkäsaari on kokonaisuudessaan kasvistollisesti monipuolinen. Ainoa haittapuoli on
länsirannalla sijaitseva mökki. Kasvillisuuden monipuolisuus tulisi säilyttää, mikä olisi
huomioitava myös metsänhoitotoimissa. läkästä puustoa ja pökkelöitä ei saisi kaataa
eikä korjata pois. Myöskään lisärakentamista ei tulisi sallia.
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16. Pieni—Janhonen — Lokkamaja — Porsasluoto — Omenasaari — Maikonen —

Kiekinsaari — Tulisaaret

Kiekinsaaren ja Tulisaaren pohjoisosassa näkyvät maisemallisesti hienot kalliot, joiden
päällä kasvaa mäntyä ja koivua, Kiekinsaaressa kasvaa kallioiden välisellä
alavammalla rannalla runsaammin lehtipuustoa. Rantojen maisemalliset arvot tulisi
ottaa huomioon metsänhoidossa; hakkuita ei saisi suorittaa lähellä rantaa eikä
kallioiden laella.

A Mäkiselälle näkyvä saaristo muodostaa hienon maisemakokonaisuuden, jossa
vaihtelevat korkeat rantakalliot ja rehevät alavat rannat.

PieniJanhosen puuston muodostavat pääasiassa mänty ja koivu. Eteläosassa on myös
lehtipuustoisempaa ja ruovikkoista rantaa, Pohjoisosan avokalliorannat ovat hienoja.
Sen eteläpuolella sijaitseva pieni saari on matala ja mäntykallioinen.

Porsasluoto, Omenasaari ja Lokkamaja ovat matalia, lehtipuuvaltaisia pikkusaaria,
joista kaksi jälkimmäistä ovat kallioisempia. Maikonen on edellä mainittuja saaria
kookkaampi, mutta ulkonäöltään niiden kaltainen.

Saarten metsänhoitotoimjssa on otettava huomioon maisemalliset näkökohdat.
Hakkuita ei saa suorittaa saarten lakialueilla eikä rannan tuntumassa. Myöskään
rakentamista ei tulisi sallia.

Uhanalaiset: Pieni—Janhosen pohjoisrannan edustalla nähtiin kuikka.
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17. Ruokoniemi Veräjäsaaret — Pyysaaret Kokkasaari Loukosaari
Rahkosensaaret Lokkallnna

A Ruokoniemen suo on Kyyveden toinen melko hyvin luonnontilaisena säilyneistä
soista, Se ulottuu Ruokolahdesta Raivionlahteen, Ruokolahden puoleinen ranta on
korpimaista. Kuusten seassa kasvaa myös riukuleppiä, —haapoja ja koivuja, ja maasto
on paikoin erittäin louhikkoinen, Korvessa seistessä siintää riukupuuston välistä
luhtavillojen vaikeita kukintoja. Kyseinen suoalue on suursaranevaa (SN), jonka
reunassa puuston muodostaa kitulias harva männikkö, tervaleppä ja koivu, Muuta
lajistoa: karpalo, pullosara, järviruoko, suokukka, tupasvilla, jouhisara, kurjenjalka,
vaivero, jokapaikansara, vajorahkasammal ja kuovinrahkasammal.

Suolia eteläänpäin kuijettaessa tullaan pienialaiselle tupasviilarämeelle (TR) ja
edelleen isovaipurämeelle (IR). Jälkimmäisellä suotyypillä on mäntypuusto jo selvästi
kookkaampaa kuin pohjoisempana. Varvuista esiintyvät vallitsevina juolukka ja
suopursu, ja sammalista jokasuonrahkasammal, punarahkasammal sekä
varvikkorahkasammal.

Isovarpuräme päättyy ojaan, joka on kaivettu ilmeisesti talvikäyttöön rakennetun tien
reunaan. Myös suon itäreunalla kulkee oja. Talvitien eteläpuolella on korpea ja
saranevaa. Räme rajautuu lännessä ylitiheään kuusikkoon. Eteläpuoleisesta korvesta
löytyi mäyrän uiostekasa. Lisäksi suon lähistöllä viiahti kanahaukka ja kulorastas
rätisteli.

Suon olemassaolo tulisi turvata jättämäliä ainakin 15 metriä leveä vyöhyke suon ja
mahdoliisten hakkuiden väliin. Lisäksi kuivattamistarkoituksessa kaivetut ojat olisi
luotava umpeen.

B Ruokoniemen koillisosassa on hiekkarantaa. Niemen pohjoisosassa kasvaa rehevää
koivuvaltaista sekametsää, jossa muun puuston muodostavat haapa, pihlaja, tervaleppä,
harmaaleppä, mänty ja kuusi. Liikkumista hidastavat louhikkoiset rantaosat.
Aluskasviilisuudessa esiintyvät mm. mustikka ja metsäkastikka. Pohjakerroksen peittää
toisinpaikoin paksu karikekerros. Alueen länsiosa on itäosaa avoimempaa, ja siellä
vallitsee koivun kanssa mänty. Osa männyistä ja haavoista on järeitä. Etelämpänä
alkaa taas koivu tulla vallitsevaksi ja metsä muuttuu rehevämmäksi. Lajistossa esiintyy
paljon saniaisia (metsäalvejuuri, hiirenporras, sananjalka), liilukka, kielo, oravanmarja
sekä metsäkastikka.

Alueen linnustoon kuuluvat mustarastas, peippo, pajulintu, käpytikka, valkoselkätikka,
sirittäjä, räkättirastas, metso, punakylkirastas, talitiainen ja punarinta.

Ruokoniemen pohjoiskärki ja Veräjäsaaret muodostavat hienon
maisemakokonaisuuden. Lahdessa sijaitsevien pienten saarten ja luotojen välissä
kohoaa monenkiijavia kivipaaseja, jotka antavat vesilinnuille mahdollisuuden
häiriöttömään mokailemiseen ja pesintään.

Ruokoniemen pohjoisosan metsikkö tulisi jättää eliöstöllisen monipuolisuutensa vuoksi
luonnontilaan rakentamattomaksi ja hakkaamattomaksi. Veräjäsaarten saaristossa olisi
liikkuminen kiellettävä lintujen pesintäaikana.

C Pyysaaren lehto sijaitsee kivikkoisen rinteen eteläpuolella eräänlaisessa laaksossa.
Lehto on koko Kyyveden hienoin. Valtapuina ovat parikymmenmetriset koivu ja
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haapa. Muita puulajeja ovat harmaaleppä, tervaleppä ja lehmus, Kenttäkerroksessa
esiintyvät aitovirna, sudenmaija, maitohorsma, lehtohorsma, vadelma, lehtoarho,
ahomansikka, lillukka,, nokkonen, tähtitalvikki, punaherukka, kultapiisku,
kivikkoalvejuuri, hiirenporras, mesiangervo, ahosuolaheinä, kielo, nunnitädyke,
isotalvikki, lehtonurmikka, rantakanankaali, keltatalvikki, orvontädyke, luhtamatara,
tuomi, mustahemkka, karviainen, akileija, syreeni, päivänkakkara ja jokin
koristekasviksi istutettu hierakkalaji. Kuusi viimeksimainittua lajia edustavat
kulttuurivaikutusta, joka on lähtöisin keskellä lehtoa sijaitsevan vanhan talon
pihapiiristä. Talosta on jäljellä enää kivijalka.

Alueen linnusto oli melko hiljainen, mutta siihen kuuluvat ainakin punakylkirastas,
räkättirastas, sirittäjä, lehtokerttu, peippo, pajulintu ja jänipeippo. Pienissä keloissa
näkyi tikkojen työstöjälkiä.

Suurin osa lehdosta kuuluu valtion omistamalle alueelle, mutta eteläisin osa ei kuulu.
Lehto olisi monipuolisuutensa vuoksi jätettävä rakentamattomaksi ja
hakkaamattomaksi, Vähitellen lehdon alikasvustoon nousevaa kuusikkoa olisi
kuitenkin myöhemmin poistettava.

D Pyysaaren kaakkoispuolen saariryhmä on pienuudestaan huolimatta maisemallisesti
hieno. Alue koostuu saarista, luodoista ja kivikoista, Saaret ovat matalia ja
lehtipuuvaltaisia. Kivillä istui kaksi selkälokkia. Alue saattaa olla arvokas myös
linnuston pesimäpaikkana. Saaret kuuluvat valtiolle, Alueella tulisi kieltää liikkuminen
lintujen pesimäaikana.

E Koko Kyyveden arvokkain saaristomaiseman suojelualue koostuu useista
kalliorantaisista ja lehtipuuvaltaisista saarista. Esim. Loukosaaren eteläpuolella on
laaja louhikkoalue, jossa muutamat kivet ovat jopa 4 m korkeita. Maisemallisen arvon
lisäksi saarilla on myös arvoa uhanalaisen valkoselkätikan elinympäristönä. Pyysaaren
pohjoisosa, Lokkalinna, Kokkasaari, Loukosaari ja kaikki nimettömät saaret on
rauhoitettu asetuksella 1115193 ja Loajaluoto ja mökittömät Rahkosensaaret on
rauhoitettu Mikkelin lääninhallituksen päätöksellä. Saaristossa tulisi välttää
kaikenlaista rakentaniista ja metsänhoidollisia toimenpiteitä. Pienet luodot sekä saaret
tulisi rauhoittaa maihinnousulta lintujen pesimäaikana.

Uhanalaiset: Kuikka huusi Ruokonienien eteläpuolella. Monella saarella on havaittu
valkoselkätikka, Kaksi selkälokida istuskeli Pyysaaren kaakkoispuolen kivikossa.
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18. Karkkolahti — Matikkakallio

Karkkolahti ja Matikkakallio sijaitsevat Kyyveden länsiosassa Jänisselälle pistävässä
mantereen niemessä. Niemessä on suoritettu laajoja metsänhakkuita,

A Karkkolahti on erittäin vetistä saraluhtaa, jota reunustaa korpi. Lajistossa esiintyvät:
luhtavuohennokka, viiltosara, kmjenjalka, järvikorte, korpikastikka, rantamatara,
luhtamatara, ranta—alpi, luhtavilla ja okarahkasammaL Ranta— ja vesikasvien seassa
kituuttelee myös yksittäisiä hieskoivuja. Luhta jatkuu lahden pohjukasta itään salmena
siten, että kuusivaltainen matala niemi jää eristyksiin mantereesta. Salmessa kasvaa
erittäin runsaasti korpikastikkaa. Lahden eteläpuoleinen alue on valtapuustoltaan
mäntyä kasvava, harjumainen luonnontilainen metsä, jossa esiintyy myös kuusta melko
runsaasti. Aluskasvillisuudessa ovat mustikka ja puolukka lähes yhtä runsaita, Alueen
lounaispuolelle sijoittuu vanha pelto, joka on soistunut ja metsittynyt.

B Matikkakallion ympäristössä on sekä maisemallisia että kasvistollisia arvoja.
Rantavyöhyke on osittain avokaihoista puolukkatyypin männikköä, jossa kallioita
peittää paksu jäkälä— ja sammalpeite. Varsinainen Matikkakallio on pieni saari, jonka
erottaa mantereesta muutaman metrin levyinen saraluhta. Luhdan eteläpuolella esiintyy
nuorta sekametsää, jossa kasvaa myös isohkoja tervaleppiä. Vesikasvillisuutta on
ilmeisesti käynyt piisami järsimässä.

Jäkäläisen rantakallion länsipuolella sijaitsee pieni suo, joka rajautuu idässä ja etelässä
kuusikkoon. Puuston väliin on painunut ajouria, ja sinne on jätetty muutamia
puulavoja. Suo on luhtainen, ja sen kasvilajisto koostuu lähinnä suopursusta,
hieskoivusta, jän’ikortteesta, kuIjenjalasta, viiltosarasta, kiiltolehtipajusta, suoputkesta,
ranta—alpista, harmaalepästä, jokapaikansarasta, okarahkasammalesta,
sararahkasammalesta. Suon eteläosassa esiintyy myös korpea. jossa kasvaa
matalakasvuisia hieskoivuja. Suurin peittävyys on korpikarhunsammaleHa, joka kasvaa
suoalueella laajoina puhtaina patjoina. Sammalpatjoien välissä kasvaa melko runsaasti
myös jokapaikansaraa.

Sekä Matikkakalliolia että Karkkolahden alueella tulisi väittää hakkuita. Lisäksi
kosteikot ja suo tulisi jättää luonnontilaan.

Uhanalaiset: Kaksi kuikkaa lipui Karkkolahtea reunustavan kallion editse.
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19. Uusaaret Mutasaari

Isomman Uusaaren länsiosassa sijaitsee maisemallisesti hieno louhikkoranta, jossa
kiviä on sekä rinteessä että rantavedessä, Maisemallista arvoa tosin kaventaa suurinta
osaa saarta kattava mäntytaimikko.

A Mutasaari on kokonaisuudessaan ollut veden vallassa ennen viime vuosisadalla
tapahtunutta vedenpinnan laskemista, Sen erikoisuutena on koko saaren kattava
kivikkoisuus. Kivet ovat metsäsammalten peittämiä. Valtapuuna on koivu, joista osa
on järeitä. Sen ohella kasvaa mm. haapoja ja mäntyjä, rannoilla myös tervaleppää.
Varvuista ovat mustikka ja puolukka vallitsevia. Muita lajeja ovat mm. pallosara,
virpapaju, harmaapaju, riidenlieko ja nuokkutalvikki. Erityisesti eteläosassa on märkää
maata, joka on jatkuvasti tulvan vaikutuksen alla. Siellä ei lahoavan lehtikarikkeen
seassa kasvan juuri mitään, Saaresta löytyi vanhoja kantoja ja koijaamatta jätettyjä
puita, joista suuri osa oli riukupuuta, mutta osa oli melko isoja runkoja. Saaren arvo
perustuu sen historiaan ja tulevaisuuden tikkametsäluonteeseen; saari tulisi jättää
luonnontilaan (rakentamattomaksi ja hakkaamattomaksi) odottamaan lahopuuston
määrän lisääntymistä.

A Taavitsaisensaaren ja Laussaaren erottaa toisistaan ainoastaan kapea, vajaat 10
metriä leveä salmi. Salmesta etelään vesialue levenee suureksi lahdeksi, joka on
erittäin matala ja kivikkoinen. Osa paaseista on usean metrin korkuisia. Lahtea
reunustavat mäntyvaltaiset kosteahkot metsät, joita Taavitsaisensaaressa on hoidettu.
Luodeniemen tyvellä voi havaita hiukan lehtomaisuutta, koska lajistoon kuuluvat mm.
sudenmarja, vadelma, metsäimarre, metsäalvejuuri, punaherukka, oravanmarja,
metsätähti ja metsäkorte. Puusto koostuu pääasiassa keskikokoisista harmaalepistä ja
raududkoivuista. Alikasvustosta löytyy myös kuusta. Lahden pohjukoissa esiintyy

Uhanalaiset: Uusaarten läheisyydessä havaittiin kuikka.

20. Taavitsaisensaari Laussaari



saraikkoja. Luodelahden rannassa kuljcttacssa nähtiin lahdella pari laulujoutsenta ja
kuultiin metsän takaa korpin raakuntaa. Koko lahti reunametsineen on maisemallisesti
hieno kokonaisuus. Alueen metsänhoidossa tulisi ottaa huomioon maisemalliset
näkökohdat; liian lähellä rantaa ei hakkuita tulisi suorittaa, Lahti tulisi rauhoittaa
lintujen pesintäaikana.

B Laussaaren toinen merkittävä alue sijaitsee länsiosassa. Kyseessä on koivujen,
haapojen ja leppien luonnehtima rehevämmän kasvillisuuden alue, johon pohjoiseen
mentäessä ilmestyy kosteamman maaperän myöt’ kuusialikasvustoa. Kivisestä
maankamarasta kasvavat lisäksi mm. vadelma, kivikkoalvejuuri. metsätähti,
metsäalvejuuri, peltokorte, hiirenporras, pihlaja, mustikka, metsäimarre, lillukka ja
korpikastikka.

Pohjoisosassa on puihin kiinnitetty punaisia nauhoja ilmeisesti hakkuita varten.
Haavoissa on tikkojen kovertamia koloja. Alueen itäosassa haavan määrä lisääntyy.
Siellä kasvavat mm. seuraavat putkilokasvilajit: nokkonen, rönsyleinikki, kielo,
sudenmaija, vadelma, mustikka, metsäimarre. suo—ohdake, korph-imarre, koiranputki
ja ojakellukka. Myös täällä oli puihin sidottu punaisia nauhoja. Lehtipuuston seasta
havaittiin lisäksi mm. rautiainen, pyy, punarinta ja sirittäjä. Eliöstöllisen
moninmotoisuutensa vuoksi alue tulisi jättää rakentamattomaksi ja hakkaamattomaksi
luonnontilaan.

C Laussaaren länsipuolella sijaitsevat saaret, luodot, lohkareet sekä kivikkoalueet ovat
lokkien pesimäpaikkoja. Kivillä istuskelikin muutama ka1a ja naurulolddpari. Saarten
kasvilhsuus on niukkaa. Koivu on ehdoton valtapuu, minkä ohella saarilla kasvaa
yksittäisiä mäntyjä, pajuja sekä tervaleppiä. Alue tulisi rauhoittaa lintujen pesinnän
ajaksi.
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6 YHTEENVETO

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesta
rantojensuojeluohjelmasta 20.12.1990. Ohjelmaan on valittu arvokkaita ranta— ja
vesistöalueita, jotka edustavat monipuolisesti suomalaista rantaluontoa ja —maisemaa.
Mikkelin läänin alueella ohjelmaan kuuluu 23 eri kohdetta, joista vuonna 1992
inventoitiin ensimmäisenä Luonterin alue ja vuonna 1993 Puulaveden alue, Vuonna
1994 inventoinnin kohteena oli Haukivuoren, Kangasniemen ja Mikkelin
maalaiskunnan alueella sijaitseva Kyyvesi. Rantojensuojeluohjelman rajaukseen
kuuluva alue on Kyyvedellä kooltaan noin 70 km2. Alueella on reilut 250 erikokoista
saarta. Haukivuoren ja Kangasniemen alueella inventoinnit suoritti Mikkelin vesi— ja
ympäristöpiiri ja Mikkelin maalaiskunnan alueella Ympäristösuunnittelu Enviro Oy
maalaiskunnan toimeksiantona.

Kyyveden rantojensuojelualueella etsittiin luontokohteita, joiden suojeluun ja hoitoon
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tällaisia ovat maisemallisesti, kasvistoilisesti tai
eläimistöllisesti arvokkaat alueet, jotka ovat mahdollisimman luoimontilaisia.
Luonnontilaisuutta vähentävät asuinrakennukset, mökit, tiet, sähkölinjat, ojitukset,
avo— ja harvennushakkuut sekä taimikot.

Kyyvedelle ovat tyypillisiä pohjoiseen tai länteen viettävät, paikoin korkeatkin kalliot
sekä matalammat, laakeat jäkälä— ja sammalkalliot. Lisäksi tyypilliseen
maisemakuvaan kuuluvat laajat kivikot ja yksittäiset kookkaat siirtolohkareet sekä
järvellä että saarten sisäosissa. Saarten kasviilisuus edustaa pääasiassa mustikka— ja
puolukkatyyppiä. Rehevämpää kasvillisuutta esiintyy monilla saarilla pääasiassa
matalilla rantavyöhykkeillä, jotka ovat paljastuneet veden alta 1800—luvun puolivälissä
tapahtuneen vedenlaskun seurauksena, Tällöin Kyyveden pinta laski lähes kaksi
metriä.

Rantavesien kasvillisuus on melko niukkaa, ja suurimmat ruovikot sekä saraikot
keskittyvät joihinkin suurempiin lahtiin. Inventointien yhteydessä löydettiin yksi
uhanalaiseksi luokiteltu sammallaji, lettosiipisammal. Linnustollisesti järveä
luonnehtivat selkävesien ja metsien linnut. Uhanalaisiksi luokitelluista lajeista
havaittiin kaakkuri, kuikka, selkälokki, pohjantikka sekä nuolihaukka. Muutamalla
saarella on aikaisemmin tehty havaintoja myös erittäin uhanalascksi hiokitellusta
valkoselkätikasta.

Kyyvedeltä löydettiin useita melko luonnontilaisia rantakokonaisuuksia. Monien
rantojen arvo perustuu niiden koskemattomaan kallioiseen maisemaan. Muutama saari
on kokonaisuudessaan suojelun arvoinen monipuolisen kasvillisuutensa ja eläimistönsä
takia. Osa kohteista kuuluu valtion omistukseen. Alueelta löytyi myös suojelun
arvoisia soita ja reheviä metsiä, jotka kaikki eivät sijaitse rannan tuntumassa.

Kunkin alueen kohdekuvausten yhteydessä on tehty myös ehdotuksia hoito— ja
suojelutoimista, joiden avulla alueiden luonnonsuojelullinen arvo voitaisiin turvata.
Monilla kohteilla esitetään hoito— ja suojelutoimiksi luonnontilan säilyttämistä, mutta
esim. lintuluodoilla myös pesinnän aikaista rauhoittamista.
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LIITE 2. KYYVEDEN ALUEELLA VUOSINA 1980 1994 HAVAITUT
KASVI- JA ELÄINLAJIT

Putidiokasvit

Ahokeltano (Hieracium vuigata)
Ahornansikka (Fragaria vesca)
Ahopaiu (Salix starkeana)
Ahosuolaheinä (Rumex acetosella)
Aho—orvokki (Viola canina)
Ahvenvita (Potarnogelon perfoliatus)
Aitovirna (Vicia sepium)

Haapa (Populus tremula)
Harajuuri (Corallorhiza trifida)
Harmaaleppä (Amos incana)
Harmaasara (Carex canescens)
Hernesara (Carex serotina)
Hcvoniierakka (Rumex longifolius)
Hieskoivu (Betula pubescens)
Hiirenporras Athyrium filix—femina)
Hiirenvirna (Vicia cracca)
Huopakeltano (Pilosella officinamm)
Huopaohdake (Cirsium helenioides)

Isoalvejuuri (Dryopteris expansa)
Isokarpalo (Vaccinium oxycoccos)
Isotaivikki (Pyrola rotundifolia)

Jekapaikansara (Care x nigra)
Jouhisara (Carex ias•iocarpa)
Jouhivihvilä (Juncus filiformis)
Juolukka (Vaccinium uhginosum)
Järvikorte (Equisetum fiuviatile)
Järviruoko (Phragrnites ausiralis)
Järvistitkin (Ranunculus peltatus)

Kaihoimarre (Folypodium vuigare)
Kalvaspiippo (Luzula pallescens)
Kanerva (Calluna vuigaris)
Kangasmaitildca (Melampyrum pratense)
Karhunputki (Angelica sylvestris)
Karvakiviyrui (Woodsia ilvensis)
Karviainen (Ribes uva—crispa)
Kataja (Juniperus communis)
Kellotalvikki (Pyrola media)
Kelluskeiholehti (Sagittaria natans)
Keltalieke (Diphasiastrum complanatum)
Keltatalvikki (Pyrola clorantha)
Ketunlieko (Huperzia selage)
Keväileinikki (Ranuneulus auricomus)
Kevätpiippo (Luzuia pilosa)
Kielo (Convailaria majalis)
Kiiltopaiu (Salix phylicifolia)
Kissankäpälä (Äntennaria dioica)
Kivikkoalvejuuri (Drvopteris filix—mas)
Koiranheinä (Dactylis giomerata)
Koiranputki (Anthriscus sylvestris)
Korpi—irnarre (1belypteris phegopteris)
Korpikastikka (Caiarnagrnstis purpurea)
Korpipaatsama (Rhamnus frangula)
Kultapiisku (Solidago virganrea)

Kurjenjalka (Potentilla palustris)
Kuusi (Picea abies)
Kyläuurmildca (Poa annua)
Käenkaali (Oxalis acetosella)

Lampaannata (Festuca ovina)
Lehtoarho (Moehringia trinervia)
Lehtohorsma (Epiobium montanum)
Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)
Lehtomatara (Galium triflorum)
Lehtonurmikka (Poa nemoralis)
Lehto—orvokki (Viola mirabiis)
Lillukka (Rubus saxatiis)
Linnunkaali (Lapsana communis)
Luhtakastikka (Calamagrostis stricta)
Luhtakuusio (Pedicularis palustris)
Luhtalitukka (Cardamine pratensis)
Luhtamatara (Galium uliginosum)
Luhtasara (Carex vesicaria)
Luhtavilla (Eriophorum angustifolium)
Luhtavuohennokka (Seutellaria galericulata)

Maariankärnmekkä (Dactylorhiza maculata)
Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
Mesiangcrvo (Filipendula ulmaria)
Mcsirna;a (Rubus arcticus)
Metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana)
Metsäirnarre (Gyrnnocarpium dryopteris
Metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea)
Metsäkorte (Equisetum sylvaticum)
Metsäkurienpolvi (Geranium sylvaticum)
Metsälauha (Deschampsia flexuosa)
Metsälchmus (Tilia cardata)
Metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum)
Metsäorvokki (Viola riviniana)
Metsäruusu (Rosa majalis)
Metsätähti (Trientalis europaea)
Mustakonnanmarj a (Ribes nigrum)
Mustikka (Vaccinium myrtillus)
Mustaherukka (Ribes nigrum)
Mustuvapaju (Salix myrsinifolia)
Myrkkykeiso (Cicuta virosa)
Mäkihorsma (Epilobium collinum)
Mäkiteivakko (Lychnis viscaria)
Mänty (Pinus sylvestris)

Niittyleinikki (Ranunculus acris)
Niittyhumala (Pnrnella vuigaris)
Nuttynurmikka (Poa pratensis)
Niittyoätkeimä (Lathyrus pratensis)
Niittysuolaheinä (Rumex acetosa)
Nokkonen (Urtica dioica)
Nuokkuhelmildcä (melica nutans)
Nuokkutalvikki (Orthilia secunda)
Nuottaruoho (Lobelia dortmanna)
Nurmihärkki (Cerastium fontanum)
Nurmilauha (1)eschampsia cespitosa)
Nur;ninata (Festuca pratensis)
Nurmipiippo (Luzula muhifiora)
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Nurmitädyke (Veronica chamaedrys)
Näsiä (Daphne rnezereum)

Ojakellukka (Geum rivale)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
Oravaiimarja (Maianthemum bifolium)
Orvontädyke (Veronica serpyllifolia)

Pallosara (Carex giobularis)
Palpakko (Sparganium sp.)
Peltokorte (Equisetum arvense)
Peltoretikka (Raphanus raplianistrum)
Pihlaja (Sorbus aucuparia)
Pikkulaukku (Rhiuanthus minor)
Pikkulimaska (Lemna minor)
Pikkumatara (Galium trifidum)
Pildcutalvikki (Pyrola minor)
Piukkasara (Carex elata)
Poimulehti (Alchemilla sp.)
Pukinjuuri (PimpineUa saxifraga)
Pullosara (Carex rostrata)
PunaaiIakki (Silene dioica)
Puna—apila Trifo1iurn pratense)
Punaherukka (Ribes ruhrum)
Puniukka tVaccinium vitis—idaea)
Pyöreälehtikiholdd (Drosera rotundifolia)
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)

Raate (Menyanthes trifoliata)
Raita (Salix caprea)
Ranta—alpi (Lysimacltia vuigaris)
Rantakanankaali CBarbarea stricta)
Rantakukka (Lythrum saiicaria)
Rantaleinikki (Ranunculus reptans)
Rantamatara (Galium paiustre)
Rantaminttu (Meutha arvcnsis)
Rantanenätti (Rorippa paiustris)
Ratamosarpio (Alisma plantago—aquatica)
Rauäu.skoivu (I3etula pendula)
Rentukka (Caltha palustris)
Riidenlieko (Lycopodium annotinum)
Riippasara (Carex mageiianica)
Rimpivesiherne (Utricularia intermedia)
Rohtotädyke (Veronica officinalis)
Raitvänä (Potentiila erecta)
Rönsyleinikki (Ranuncuius repens)
Röyhyvihvitä (Juncus effusus)

Salokehano (Hicracium sylvatica)
Sananjalka (Pteridium aquilinium)
Saijake1tano (Hieracium urnbellatum)
5kankärsämö (ÄchilLa millefolium)
Sianpuolukka (Arctostaphylos uva—ursi)
Siirnapalpakko (Sparganium gramineum)
Sormisara (Carex digitata)
Sudenmarja (Paris quadrifolia)
Suohorsma (Epilohium palusire)
Suokorte (Equisetum palustre)
Suokukka (Andromeda polifolia)
Suomyrtti (Myrica gate)
Suomuurain (Rubus chamaemorus)
Suo—ohdake (Cirsium palustre)
Suo—orvokki (Viola palustris)
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Suopursu (Ledum paiustre)
Suoputki (Peucedanum palustre)
Syyläjuuri (Scropliularia nodosa)
Särmäkuisma (Hypericuin maculatum)

Terttualpi (Lysimachia thyrsiflora)
Tervaleppä (Ainus giutinosa)
Timotei (Phleum pratdnse)
Tuhkapaju (Salix cinerea)
Tuoksusimake (Anthoxanthun odoratum)
Tuomi (Prunus padus)
Tupasvilla (Eriophomm vaginatum)
Tähtitalvikki (Moneses unifiora)

Uistinvita (Potamogeton nataus)
Ulpukka (Nurhar pumila)

Vadelma (Rubus idaeus)
Vaivero (Chamaedaphne calyculata)
Valkolehdokki (Platanthera hifolia)
Vanamo (Linnaea horealis)
Variksenmarja (Empetrum nigrum)
Vehka (CalIa palustris)
Vesikuusi (Hippuris vuigaris)
Vesisara (Carcx aquatiiis)
Vesitatar (Polygonum arnphibium)
Vesitähti (Callitriche sp.)
Viiltosara (Carex acuta)
Viitakastikka (Calamagrostis canescens)
Virpapaju (Salix aurila)
Voikukka (Taraxacum officinaie)
Vuehenputki (Aegopodium podagraria)

Yövitkka (Goodyera repeas)

Haapasuikerosammal (Brachythecium populeum)
Haapasuomusammal (Radula complanata)
Haprarahkasammal (Sphagnum riparium)
Harmosammal (Hcdwigia eiliata)
Harsulaakasammal (Plagiothecium succulentum)
Hetesirppisammal (Warnstorfia exannulata)
Hiippasammal (Ortetrichurn gymnostomum)
HiircnhäntäsanmaI (Isothecium myusuroides)
Hohtovarstasarnmal (Pohlia cruda)

Isokorailisainmal (Ptilidium ciiare)
Isokynsisammal (Dicranum majus)
Isolehväsammal (Piagiomnium medium)
Isomyyränsammal (Atrichum undulatum)
Isonäkinsammal (fontinalis antipyretica)

Jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium)

Kaarilaakasammal (Plagiothecium cavifolium)
KaIIio—omenasammal (Bartramia pomiformis)
Kalliokarstasammal (Andreae rupestris)
Kalliopalmikkosainmal (Hypnum cupressiforme)
Kahiotorasammal (Cynodontium tenellum)
Kalvakkarahkasammal (Sphagnum papilosum)
Kalvaskuirisammal (Calliergon stramiueum)
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Kampasammal (Helodium blandowii)
Kamppisammal (Sanionia uncinata)
Kangaskarhuiisammal (Polytrichum juniperinum)
Lrngaskvnsisammal (Dicranurn polysetum)
Kantolaakasammal (Piagiothccium laetum)
Kantosuikerosanirnal (Brachvthecium starkei)
Karvalaakasammal (Piagiothecium pilifemm)
Kerrossammal (}Iylocomiurn splendens)
Keräpäärahkasammal (Sphagnum subsecundum)
Kiiltolehväsammal (Pseudobryum cinclidioides)
Kiiltosuikerosanimal (Brachythecium salebrosum)
Kilpilehväsammal (Rliizomniurn punctatum)
Kivikynsisammal (Dieranum scoparium)
Kivilaakasammal (Plagiothecium denticulatum)
Kivitierasammal (Racornitrium microcarpon)
Kiviturkkisammal (Paraleucobryum longifolium)
Kolokiiltosammal (Isopterygium pulchellum)
Korpikarhunsammal (Polytrichum commune)
Korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii)
Koukkusuikerosammal (Brachythecium reflexum)
Kulosammal (Ceratodon purpureus)
Kuovinrahkasammal (Sphagnurn ohtusum)
Kyhmytorasaininal (Cynodontium strurniferum)
Kytökarhunsarrimal (Polvtrichastrum longisetum)

Lahosammal fTetraphis pellucida)
Lamparerahkasammal (Sphagnum platyphyllum)
Lehtohaivensarninal (Cirriphyliurn piliferum)
Lettosiipisammal (Fissiäens adianthoides)
Lettosirppisammai (Limprichuia intermedia)
Luhtakuirisamrnal (Cailiergon cordifoliurn)
Lähdelehväsainmal (Rhizomnium magnifolium)

Metsälehväsammal (Plagiumniurn cuspidaturn)
Metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus)
Metsäpykäsammal (Barhiiophozia barbala)

Nuoldcuvarstasammal (Pohlia nulans)
Nuorasammal (Pterygynandrum fihiforme)

Ojasiiransamnial (Nardia scalaris)
Okarahkasammal (Sphagnurn squarrosum)

Paakku—uurnasarnrrial (Ärnthidium mougeotii)
Paakkurahkasammal (Sphagiuni enlnpaetum)
Pal1orahkasanuxai (Sphagnum wulfianum)
Paimusammal (Climaeium dendroides)
Pikkupa1rnkkosamnia1 (Flypnum pailescens)
Punarahkasanimal (Sph. maeIlanicurn)

Rantasiipisammal (Fissideus osinundoides)
Rotanhäntäsammal (Isothccium myurum)
Rusorahkasammal (Sifiagnun rubellum)
Ruusukesammal (Rhodobryurn roseum)
Rämekarhunsammal (Po!ytrichum strictum)

Sararahkasammal (Sphagnurn fallax)
Seinäsammal (Pleurozium schreberi )
Sirorahkasammal (Shagnurn flexuosum)
Sulkasammal (Ptilium crista-castrensis)
Suonihuopasammal (Äulacomniurn palustre)

Tummauumasammal (Amphibium lapponicum)
Töppökynsisammal (Dicranum spurium)
Törrölovisammal (Lophozia longidens)

Vajoralikasainmal (Sphagnum majus)
Varvikicorahkasammal (Sphagnum mssowii)

Jakiilät

Haavankeitajäkälä (Xanthoria parietina)
Harmaahankakarve (Pseudevernia furfuracea)
Harmaaporonjäkälä (Cladina rangiferina)
Harmaaröyhelö (Piatismatia glauca)
Harmaatyvikarve (Parmelia hyperopta)

Isohirvenjäkälä (Cetraria islandica)

Kaarrekarve (Parmelia centrifuga)
Kalliokarve (Parmelia saxatilis)
Keltaröyhelö (Cetraria pinastri)
Keltatyvikarve (Parmelia ambigua)
Koivunruskokarve (Parmelia olivacea)

Luppo (Bryoria sp.)

Naava (Usnea sp.)
Nahkajäkälä (Peltigera sp.)
Napajäkälä (Umbilicaria sp.)

Palleroporonjäkälä (Cladina stellaris)
Pilkkunahkajäkälä (Peltigera aphthosa)

Sormipaisukarve (Hypogymnia physodes)
Sukkulajäkälä (Bacidia sp.)

Tinajäkälä (Stereocaulon sp.)
Torvijäkälä (Cladonia sp.)

Valkoliankajäkälä (Evemia pmnastri)
Valkoporonjäkälä (Cladina arbuscula)
Viherluppo (Alectoria sp.)

Nisäkkäät

Hirvi (Alces alces)
Lepakko
Metsäjänis (Lepus timidus)
Mäyrä (Meles meles)
Orava (Sciurus vuigaris)
Piisami (Ondatra zibethica)
Saukko (Lutra lutra)

Linnut

Haapana (Anas penelope)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Harakka (Pica piru)
Harjalintu (Upupa epops)
Harmaahaikara (Ardea cinerea)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Hernekerttu (Sylvia curruca)Takkusammal (Ulota sp.)
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Hiirihaukka (Buteo buteo)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Härkälintu (Podiceps criseigena)
Hömötiainen (Pams montanus)

Isokoskelo (Mergus merganser)
Isokuovi (Numenius arquata)

Jouhisorsa (Anas acuta)
Järripeippo (Fringilla montifringffla)

Kaaldcuri (Gavia stellata)
Kalaloldd (Lams nanus)
Kalatiira (Sterna hirundo)
Kanahauldca (Accipiter gentilis)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Korppi (Cowus corax)
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
Kuikka (Gavia arctica)
Kulorastas (Turdus viscivorus)
Kurki (Gnis grus)
Käki (Cucuius canorus)
Käpylintu (Loxia sp)
Käpytikka (Dendrocopos major)

Lapiritiira (Sterna paradisaea)
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Lehtokerttu (Sylvia bonn)
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)
Lehtopöllö (Strix aluco)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurt)
Lcveäpyrstökihu (Stercoranius pömarinus)

Mehiläishaukka (fbrnis apivorus)
Menikihu (Stercoranius parasitiÖus
Metso (Tetrao urogaIlus
Metsäkirvinen (Anihus tnivialis)
Metsäviklo (Tninga ochropus)
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Mustarastas (Tundus merula)

Naurulokki (Larus ridibundus)
Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Närhi (Garrulus giandanius)

Paj uhata (Phyiloscopus trochilus)
Pajusirkku (Enibeniza
Palokärki (Dryocopus martius)
Peippo (Fningilla coelebs)
rcanaskerttu (Sylvia cornmunis)
Peukaloinen (Troglodytes iroglodytes)
Pikkujotsen (Cygnus bewickii)
Pikkitikka (Dendrocopos minor)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Punakylkirastas CI’urdus iliacus)
Punaninta (Enithacus rubecula)
PunatuLkku (Pyrrhula pyrrhula)
Punavarpunen (Carpodacus erythninus)
Puukiipijä (Certhia familianis
Pynstötiainen (Aegithalos caudatus)
Pyy (Bonasia bonaäia)

Rantasipi (Actitis hypoleuca)
Rautiainen (Prunella modularis)
Ruokokerttunen (Acrocephalus sehoenobaenus)
Räkättirastas CI’urdus pilaris)
Räyskä (Stema caspia)

Selkälokki (Larus fuscus)
Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Silkkiuikku (Podiceps cnistatus)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Sinittäjä (Phylloscopus sibilatrix)

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Talitiainen (Parus major)
Teen (Tetrao tenix)

Telkkä (Buccphala clangula)
Tukkakoskelo (Mergus serraton)
Töyhtötiainen (Pams cnistatus)

Uivelo (Mergus aibellus)

Valkoselkätikka (Dendrocopos lcucotos)
Varis (Corvus corone cornix)
Viherpeippo (Carduelis chlonis)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Viirupöllö (Stnix uralensis)
Västäräkki (Motacilla aiba)

Matelijat ja sammakkoeläimet

Sammakko (Rana temporaria)

Sisilisko (Lacerta vivipara)
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