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1 JOHDANTO 

Vesi- ja ympäristöhallitus tekee kalastollisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita 
pienvesiä koskevaa valtakunnallista selvitystä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 
14.11.1988 vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995. Sen mukaan mm. 
pienvesiä, kuten puroja, lampia ja lähteitä suojellaan tähänastista tehokkaammin. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen 29.7.1988 vesi- ja ympäristöpiireille lähettämän kirjeen 
perusteella koottiin syksyllä maakunnallinen työryhmä, jossa Kainuun vesi- ja 
ympäristöpiirin alueella ovat mukana Kainuun metsälautakunnan, Metsähallituksen 
Pohjanmaan piirikuntakonttorin, Oulun kalastuspiirin, Oulun lääninhallituksen, 
Kainuun seutukaavaliiton, Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Kainuun vesi- ja 
ympäristöpiirin edustajat. Kirjeen mukaan pienvesien inventoinnissa on ensisijaisesti 
kiinnitettävä huomio jokea ja järveä pienempiin vesialueisiin, joiden ojittaminen 
seurauksista huolimatta on mahdollista ilman vesioikeuden lupaa. Inventointi on syytä 
suunnata erityisesti luonnontilaisiin pienvesiin sekä alueisiin, joilla on edelleen 
muutoksista huolimatta merkitystä vesiluonnolle tai kalakannalle. 

Pienvesi-inventoinnin kohteena Kainuussa ovat purot, pienet joet, lammet (alle 10 ha), 
pienet järvet (alle 100 ha) ja lähteet. Rinnan pienvesi-inventoinnin kanssa on tehty 
tammukkapuroselvitystä, jossa on etsitty kalastollisesti arvokkaita puroja ja jokia. 
Sellaisia ovat ne vedet, joissa on luontaisesti lisääntyvä taimen-, purotaimen-, 
nieriä-, siika-, harjus-, nahkiais- tai rapukantoja. Kalastollisesti arvokkaita kohteita 
ei kuitenkaan julkaista kalakantojen säilyttämisen vuoksi. 

Pienvesiselvitys aloitettiin Kainuun vesi- ja ympäristöpiirissä lähettämällä pienvesistä 
oletettavasti tietäville kyselylomakkeet keväällä 1989. Kyselylomake lähetettiin 
Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin alueen kalastuskunnille, kalastus- ja kalatalous-
piirille, luonnonsuojeluyhdistyksille, luonnonsuojelupiirille, kuntien ympäristön-
suojelulautakunnille, metsähallinnon hoitoalueille ja Pohjanmaan piirikuntakonttorille, 
metsälautakunnalle, metsänhoitoyhdistyksille, lääninhallitukselle, seutukaavaliitolle, 
Oulun yliopiston kasvitieteen, maantieteen ja eläintieteen laitoksille, Kuopion 
luonnontieteelliselle museolle, lukion ja yläasteen biologian opettajille, maatalous-
keskukselle sekä Kajaani Oy:lle. Kyselyllä saatujen vastausten ja peruskarttatarkas-
telun pohjalta valittiin maastokohteet. 

Maakunnalliseen työryhmään kuului Kainuun metsälautakunnasta apulaisjohtaja Martti 
Romppainen, metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttorista metsänhoitaja Juhani 
Karjalainen, Oulun kalastuspiiristä kalastusbiologi Antti Ylitalo, Oulun läänin-
hallituksesta ylitarkastaja Eero Kaakinen, Kainuun seutukaavaliitosta tutkija Heimo 
Keränen, Kainuun luonnonsuojelupiiristä Pertti Luostarinen ja Kainuun vesi- ja 
ympäristöpiiristä ylitarkastaja Sirkka-Liisa Markkanen, insinööri Esko Seppänen ja 
biologi Jouko Saastamoinen. 

Maastotyöt tehtiin kesällä 1989-1992 ja talvella 1992-1993. Kesällä 1989 maastoin-
ventoinneista vastasi biologian opiskelija Juha Riihimäki. Kesän 1990 inventoinnit 
suoritti biologian opiskelija Sirpa Nieminen. Kesän 1991 maastotyöt suoritti biologian 
opiskelija Leila Tolonen. Kesän 1992 ja talven 1992-1993 maastotöistä vastasi 
biologian opiskelija Raimo Rajamäki. Kesällä 1993 inventoitiin muutamia laajempia 
jokseenkin luonnontilaisia valuma-alueita perusteellisemmin metsähallituksen Kainuun 
puistoalueen rahoituksella. Inventoinnit suorittivat Janne Kumpulainen, Raimo 
Rajamäki, Jari Teeriaho ja Petteri Tolvanen. 
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2 YLEISKUVAUS ALUEEN VESISTÖISTÄ 

Kainuun kokonaispinta-ala on 24 484 km2 ja vesipinta-ala 2 884 knl. Alue 
muodostuu pääasiassa Oulujoen vesistöalueesta. Muita toiminta-alueelle ulottuvia 
vesistöalueita ovat Iijoen, Kiiminkijoen, Siikajoen, Temmesjoen ja Vuoksen 
vesistöalueet. Koko Oulujoen vesistöalueen pinta-ala on 22 572 km2 ja järvisyys 
11,4 %. Oulujärven luusuassa vesistöalueen pinta-ala on 19 506 km2

• Oulujoen 
vesistöalue on Suomen kuudenneksi suurin. 

Luonnostaan Kainuun vedet ovat lievästi happamia ja humuspitoisia. Kirkkaimmat 
vedet esiintyvät harjualueiden yhteydessä. Laaja-alaisia harjualueita esiintyy 
Kainuussa kuitenkin vähän. Suurimmat alueet sijaitsevat Rokualla ja Hossassa. 
Ravinne-pitoisuuksien perusteella suurimmat järvet ovat oligotrofisia tai oligo-
mesotrofisia, mutta myös rehevämpiä järviä esiintyy kuormitetuimmilla alueilla. 

Kainuun järvet ovat tilaltaan valtaosin hyviä. Laadullinen käyttökelpoisuuus on 1980-
luvun lopussa jakaantunut siten, että järvistä 88 % on kuulunut luokkiin erinomainen 
tai hyvä. Luokkaan tyydyttävä on järvistä kuulunut 11 % (kuva 1 ). 

Kainuun joista vastaavasti 60 % on kuulunut luokkaan hyvä. Luokaltaan tyydyttäviä 
on joista ollut kolmannes ja välttäviä tai huonoja 7 % (kuva2). 

Järvi- ja jokiluokitusten väliset erot selittyvät valuma-alueiden latvojen maan 
käytöllä. Virtavesiluokitusta selvimmin alentavat korkeahkot ravinnepitoisuudet, väri 
ja sameus. Pienvedet keskittyvät valuma-alueiden latvoille ja ottavat siten ensim-
mäisenä vastaan yläpuolisten valuma-alueiden kuormituksen. Mitä intensiivisempää 
maankäyttö on sitä selvempiä ovat vesistövaikutukset, sillä viipymä latva-alueiden 
vesistöissä on nopea. Kuormitteiden sedimentoitumista ei ehdi tapahtua. Jos 
luokitukseen otetaan mukaan jokea pienemmät virtavedet, erot entisestään kasvavat. 

f1\'YiS 
1818 86.% 

39 2,.,.., Prinonrn..inen 

0,4 0% huono 

238 11 tyydyitävä 

Kuva 1. Kainuun järvien laadullinen käyttökelpoisuus 1980-luvun lopulla. 
Yleisluokitus (VYH:n julkaisuja 20). 
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Kuva 2. Kainuun jokien laadullinen käyttökelpoisuus 1980 luvun lopulla. Yleisluokitus 
(VYH:n julkaisuja 20). 

3 YLEISKUVAUS ALUEEN PIENVESIEN TILAN MUUTOKSISTA 

Kainuun pienvesiä uhkaavat merkittävimmin metsätalous ja sen eri toiminnot. Valtaosa 
inventoitavaksi esitetyistä kohteista oli menettänyt suojeluarvonsa ojitusten, hakkuiden, 
maaperän käsittelyn ja metsätierakentamisen seurauksena. Useimmiten pienvesikohde 
onkin tuhottu aivan rantaan asti ulottuvalla hakkuulla. 

Luonnontilaiset purot ovat Kainuussa hyvin harvinaisia. Niistä onkin tähteenä enää 
, lähinnä vain pieniä pätkiä siellä täällä. Hakkuissa ei purojen rannoille ole jätetty 
minkäänlaisia suojavyöhykkeitä ja ympäröivien soiden ojitusvedet on laskettu 
pääsääntöisesti suotautumatta vesistöön. 

Ekologisiin ja maisemallisiin näkökohtiin ei metsätaloudessa ole kiinnitetty paljonkaan 
huomiota. Paikallisesti myös uitto, maatalous ja loma-asutus ovat tuhonneet 
luonnontilaisia pienvesiä. 

4 PIENVESIEN SUOJELUN NYKYTILA 

Kainuussa on pienvesiä suojeltu lähinnä Hiidenportin, Rokuan ja Tiilikkajärven 
(laajennuksen jälkeen pieni osa on Sotkamon puolella) kansallispuistoissa, Ulvinsalon 
ja Paljakan luonnonpuistoissa, soidensuojelualueilla sekä muilla lakisääteisillä 
luonnonsuojelualueilla kuten Ystävyyden puiston, Jonkerinsalon, Siika vaaran ja 
Martinselkosen luonnonsuojelualueilla. Suojelualueet painottuvat Itä- ja Pohjois-
Kainuuseen. 

Lisäksi metsähallitus on omilla päätöksillään rauhoittanut aarnialueita, luonnonhoito-
metsiä ja perustanut ojitusrauhoitusalueita. Luonnonhoitometsissä voidaan harjoittaa 
metsätaloutta, joten niiden pienvedet eivät välttämättä säily koskemattomina. Metsä-
hallitus voi myös omalla päätöksellään peruuttaa rauhoituksen, joten esim. aarni-
alueiden pienvesien säilyminen ei ole turvattu. 
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Kainuun kansallispuistoissa on n. 27 lampea tai järveä ja 12 jokea tai puroa. 
Luonnonpuistoissa lampia tai järviä on n. 15 kpl ja jokia tai puroja n. 10 kpl. 
Soidensuojelualueilla on n. 84 lampea tai järveä ja 46 jokea tai puroa. Aamialueilla 
lampia tai järviä on n. 48 kpl ja jokia tai puroja 29 kpl. Luonnonhoitometsissä lampia 
tai järviä on n. 32 kpl ja jokia tai puroja 17 kpl. Yhteensä lampia tai järviä on 
suojelualueilla 206 kpl ja puroja tai jokia 114 kpl. Huomattavasti suurin osa näistä on 
pieniä lampia ja puroja. 

Pienvesisuojelukohteiksi ei ole otettu kansallispuistojen, luonnonpuistojen, soiden-
suojelualueiden tai muiden lakisääteisten suojelualueiden pienvesiä, koska niiden 
säilyminen on turvattu. Aamialuiden ja luonnonhoitometsien pienvesiä voi olla 
pienvesisuojelukohteena, koska niiden säilymisestä muutoin ei ole varmuutta. 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Kainuussa pienvesiselvitys aloitettiin lähettämällä kyselylomakkeet johdannossa 
mainituille luonnon parissa toimiville tahoille. Esityksiä tuli 450 pienvesistöstä, jotka 
käsittivät yhteensä lähes 600 yksittäistä pienvettä. Ilmoitetut kohteet jakautuivat 
alueellisesti varsin epätasaisesti. Käytetyllä menetelmällä ei varmaankaan ole saatu 
tietoon kaikkia Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin alueen kalastollisesti ja luonnon-
suojelullisesti arvokkaita pienvesiä. 

Kohteiden alkukarsintaa tehtiin lähinnä karttojen perusteella, mutta karttatieto on 
metsätalousseudulla useita vuosia liian vanhaa. Siksi kohteita ei tällä menetelmällä 
pystytty kovinkaan paljon valikoimaan. Inventoinnin kenttätöitä tehtiin kesinä 1989-
93 sekä talvella 1992-93. Maastotyöt on tehty kokonaisuudessaan harjoittelijavoimin, 
mikä on hidastanut selvityksen valmistumista. 

Kasvistollisesti mielenkiintoisimmat kohteet inventoitiin jo kesällä -89, minkä jälkeen 
keskityttiin maisemallisen arvon tai luonnontilaisuuden perusteella suojelun arvoisiin 
kohteisiin. Alkukesällä -92 lennettiin pienkoneella kolmena päivänä kaikki loput 
inventoimattomat kohteet (n. 170 yksittäistä pienvettä) ja karsittiin luonnontilaltaan 
muuttuneet vedet. Samalla kuvattiin ilmasta kaikki parhaimmat kohteet. Menetelmä 
osoittautui hyvin tehokkaaksi, sillä ilmasta näkyvät selvästi ojitukset, hakkuut ym. 
luonnontilaa muuttaneet tekijät. Maastossa tarkastettiin vain lennon perusteella 
luonnontilaisimmaksi todetut kohteet. Menetelmä karsi aikaavievät turhat maasto-
käynnit 

Kesällä -89 tarkastettiin maastossa 168 pienvesikohdetta, kesällä -90 inventoitiin 65 
yksittäistä kohdetta, kesällä -91 n. 125 ja kesällä -92 inventoitiin n. 80 kohdetta. 
Muutama kohde inventoitiin talvella 1992-93. Kesällä -93 inventoitiin neljä 
laajempaa lähes luonnontilaista valuma-aluetta, muutamien kohteiden rajauksia 
tarkistettiin ja kuusi uutta kohdetta inventoitiin. Yhteensä maastossa tarkistettiin noin 
440 pienvesikohdetta. 

Mukaan on otettu myös 44 pienvesikohdetta, joilla esiintyy uhanalaisia kasvilajeja 
(liite 3). Niitä ei ole inventoitu pienvesi-inventoinnin yhteydessä, vaan kohde-
kuvaukset ja suojelurajauskartat on lainattu "Kainuun uhanalaiset kasvit" -julkaisusta 
(Kainuun Liitto 1992). Ne ovat yleensä luonnontilaltaan muuttuneita, joten niiden 
ehdotetut suojelurajaukset ovat varsin suppeita. Kohteiden suojeluarvopisteet (liite 3) 
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on laskettu alueella esiintyvien uhanalaisten kasvilajien uhanalaisuusluokan ja 
lukumäärän perusteella (Kainuun Liitto 1992). 

Lammet ja lähteet olivat yleensä varsin nopeita ja helppoja tarkistaa. Yleensä riitti 
lammen tarkastelu kiikarilla muutamasta kohdasta. Järvillä meni hiukan enemmän 
aikaa ainakin, jos kiersi koko järven rantoja kävellen tai veneellä. Purot ja joet olivat 
hankalimpia ja hitaimpia inventoida. Niistä pyrittiin tarkastamaan kokonaan ainakin 
suhteellisen luonnontilaiset osuudet. Purojen varret olivat paikoin vaikeakulkuisia. 
Joitakin isompia jokia laskettiin kanootilla, sillä se oli nopeampaa kuin rantoja pitkin 
kävely. 

Maastoinventointi suoritettiin täyttämällä inventointilomake (liite 4). Päähuomio 
kiinnitettiin kohteen luonnontilaisuuteen eli lähinnä ojitusten ja hakkuiden määrään ja 
laatuun sekä rantarakentamiseen. Harvinaisemmat kasvit kirjattiin muistiin, jos niitä 
havaittiin, samoin kuin eläinhavainnot. Kasvistollisesti merkittävien kohteiden 
kasvillisuus kartoitettiin kokonaan. Varsinkin uhanalaisten lajien esiintymiseen 
kiinnitettiin erityistä huomiota. 

Maisemallisiin tekijöihin kiinnitettiin myös varsin paljon huomiota. Monet luonnon-
kauniit ja jylhät paikat saattoivat olla joko ojitusten tai hakkuiden keskellä. Pitkällä 
tähtäimellä tämän ei kuitenkaan tulisi vähentää alueen maisemallista arvoa. Kohteita 
arvioitaessa otettiin huomioon myös tutkimus-, opetus- ja virkistyskäyttöarvo. 

Kohteiden luonnontilaisuus arvosteltiin asteikolla 0-5. Arvosana O annettiin kohteille, 
joiden luonnontila on täysin menetetty, ja arvosana 5 kohteille, jotka ovat täysin 
luonnontilaisia. Luonnontilaisuus on suhteellinen käsite; tarkasti ottaen täysin 
luonnontilaisia alueita, joissa ei olisi havaittavissa mitään ihmisen toiminnan merkkejä, 
ei enää Kainuustakaan löydy. Arvosteluohjeet ovat liitteessä 5. Arvokkaimmista 
kohteista (arvosana 4-5) on kohdekuvaukset kohdassa 6 ja luettelo liitteenä 1, jossa on 
myös valuma-alueet (Va) neliökilometreinä. Joukossa on myös joitakin luonnon-
tilastaan huonomman arvosanan saaneita kohteita, joilla on muita suojeluperusteita. 
Hyvistä pienvesikohteista, jotka ovat saaneet luonnontilaisuudestaan hiukan alemman 
arvosanan (n. 3), on luettelo liitteenä 2. 

Luonnonsuojelullisesti arvokas pienvesi on luonnontilainen tai mahdollisimman vähän 
muuttunut. Tällaisia vesiä ovat mm. perkaamattomat purot, ojittamattomat lammet ja 
järvet sekä lähteet, joita ei ole kaivamalla tai rakenteilla muutettu. Kohde voi olla 
myös harvinaisten eläin- tai kasvilajien elinaluetta. Luonnontilaltaan muuttuneitakin 
kohteita on otettu arvokkaiden kohteiden joukkoon, jos niissä esiintyy esim. 
uhanalaisia lajeja. Huomionarvoisia eläimiä ovat mm. saukko, kaakkuri, kuikka, 
mustalintu ja jokihelmisimpukka. Kaakkurin esiintymistä ei ole kohdekuvauksessa 
suojelusyistä mainittu, vaikka se olisi tiedossa. Eräät melko yleisetkin lajit ( esim. 
koskikara) voivat esiintymisellään ilmentää vesistön hyvää tilaa. Muutamat kohteet 
(täysin luonnontilaisia lampia) on otettu mukaan arvokkaiksi kohteiksi pelkästään 
lentotarkastelun perusteella, joten niistä ei ole kohdekuvauksia. 

Arvokkaat ja hyvät pienvesikohteet sekä pienvesikohteet, joilla kasvaa uhanalaisia 
kasvilajeja, on merkitty GT-kartalle. Kohteet on numeroitu kunnittain. Arvokkaat 
kohteet on merkitty karttaan tummalla merkillä ja hyvät kohteet avonaisella merkillä 
(liite 8). 
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6 HDEKUVAUKSET ARVOKKAIMMISTA PIENVESI-
KOHTEISTA 

Uhanalaisten kasvien kasvupaikkakohdekuvaukset ovat kunkin kunnan kohde-
kuvausten alussa. Muut arvokkaat kohteet ovat kunnittain numerojärjestyksessä. 
Otsikossa on kohteen numeron jälkeen nimi ja suluissa arvosana luonnontilaisuudesta. 
Myös kunnan nimi, peruskartan numero, karttaliitteen numero ja inventointivuosi on 
mainittu otsikossa. 

Joidenkin kohdekuvaustekstien yhteyteen on liitetty valokuvia kohteesta. Jokaisesta 
kohteesta on peruskarttakopio liitteenä 6 ja 7. Laajempien kohteiden kartat on jouduttu 
pienentämään mittakaavaan 1:50.000. Ehdotetut suojelurajaukset on merkitty 
uhanalaisten kasvilajien esiintymisalueilla paksulla yhtenäisellä viivalla ja muilla 
arvokkailla pienvesikohteilla sekä yhtenäisellä että katkoviivoilla. 

Suojelurajauksissa on pyritty ekologisesti järkeviin rajauksiin. Esim. kohteen ympärillä 
oleva avosuo ja sen reunametsää on otettu rajauksiin mukaan, koska ne kuuluvat 
kohteen maisemaan ·olennaisesti. Kohteet, joiden lähettyvillä on esim. aarniometsää, on 
rajattu niin, että myös vanhaa metsää tulee mukaan. Laajemmat suojelukohteet, joissa 
voidaan suojella sekä arvokkaita pienvesiä että vanhoja metsiä ja ehkä ojittamattomia 
soita, ovat luonnonsuojelulliselta merkitykseltään tärkeimpiä. 

Osalla pienvesikohteista (varsinkin Kuhmossa) onkin lähistöllä esitettyjä aarnio-
metsiensuojelukohteita tai pienvcsikohde on aarniometsiensuojelukohteen sisällä. 
Myös kohteet, joiden läheisyydessä on muista syistä (esim. lintuvesien-, lehtojen-, 
uhanalaisten kasvien tai soidensuojelun vuoksi) suojeltavaksi ehdotettuja tai jo 
suojeltuja alueita, ovat erityisen arvokkaita. 

Suojelurajauksen sisäpuolella tulisi luopua ojituksista ja maanpinnan käsittelystä 
kokonaan. Lampi-, järvi- ja lähdekohteilla ei saisi myöskään hakata suojelurajauk-
sen sisäpuolella. Purokohteilla hakkuista pitäisi pidättäytyä noin 100 m suoja-
vyöhykkeellä rannasta. 

6.1 Hyrynsalmi 

Hyrynsalmella esiintyy uhanalaisia kasveja mm. seuraavien pienvesikartoituksessa 
inventoimattomien pienvesien lähistöllä: Käärmelammit, Rutjunpuro, Hakojoki ja 
Ypykänpuro. Seuraavat kohdekuvaukset on lainattu "Kainuun uhanalaiset kasvit"-
julkaisusta. (Kainuun Liitto 1992). 

29. Käärmelammit 4421 11, (liite 7 /1) 

Käärmelampien (Luan kylä) ympärille sijoittuu lettoalue, jolla kasvaa useita uhan-
alaisia lajeja. Kasvillisuustyypeistä voidaan erottaa lettoneva ja -räme. Lampia 
ympäröivät kivennäismaat on hakattu ja ympäröiviä soita ojitettu. 
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Vaarantuneista lajeista alueella kasvaa lettorikko (Saxifraga hirculus), joka on 
suoluonnon käsittelyn myötä hävinnyt hyvin monilta paikoilta Kainuussa. Silmällä-
pidettävistä lajeista alueella esiintyvät hirssisara ( Carex panicea ), punakämmekkä 
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata ), kaitakämmekkä (D. traunsteineri) ja 
lettopaju (Salix myrsinites). Em. lajeista kaitakämmekkä ja lettorikko ovat valtakun-
nallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Käärmelampien aluetta on ehdotettu 
soidensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

26. Rutjunpuro 3443 08, (liite 7 /1) 

Raiskion Rutju (Lietekylä) on aikoinaan niitetty, ojittamaton, itään viettävä lettosuo 
Hyrynsalmen länsiosassa. Suon halki virtaa Rutjunpuro ja sen rinteessä sijaitsee 
suhteellisen laaja lähteikkö. Viitainen lettonevasaraikko luo kasvuedellytykset monelle 
uhanalaiselle lajille. Vaarantuneista lajeista suolla kasvavat lettosara (Carex heleonas-
tes) ja lettorikko (Saxifraga hirculus), jotka molemmat ovat suuresti kärsineet 
ojituksista ja hävinneet hyvin monelta kasvupaikaltaan. Silmälläpidettävistä lajeista 
alueella esiintyvät kalkkimaariankämmekkä (Dactylorhiza fuchsii), soikkokaksikko 
(Listera avata), lettotähtimö (Stellaria crassifolia) ja lehtotähtimö (S. nemoreum ). 
Valtakunnallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä ovat lettorikko ja lettosara. Paikalla 
kasvaa myös uhanalaisia sammalia. Raiskion Rutjua on ehdotettu soidensuojelu-
kohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

27. Hakojoki 4421 08, (liite 7/3) 

Hakojoessa (Hakokylä) sijaitsevan Myllykosken rannoilla esiintyy varjoisaa kivik-
koista koskilehtoa. Alue on luonnontilainen ja sisältää mielenkiintoisia sammalia. 
Lehdon lajistossa tavataan vaarantunutta myyränporrasta (Diplazium sibiricum) ja 
silmälläpidettävää lehtomataraa (Galium triflorum). Paikalla kasvaa myös uhanalaisia 
sammalia. Alueella on myös kulttuurihistoriallista arvoa. (Kainuun Liitto 1992). 

11. Kivipuro-Törisevänpuro (Hyrynsalmi-Puolanka) 3443 02, 06, (liite 7 /1) 

Alue sijaitsee kahden kunnan alueella. Ehdotettavan suojelualueen suot ovat 
jokseenkin luonnontilaisia, ja siellä tavataan mm. suotyyppinä harvinaista luhtalettoa. 
Vaarantuneista lajeista alueella kasvaa lapinnuijasara (Carex buxbaumii subsp. mutica) 
ja velttosara (C. laxa). Silmälläpidettävistä lajeista esiintyy punakämmekkää 
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) ja viherraunioita (Asplenium viride ). 
Aluetta on ehdotettu soiden- ja pienvesiensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

28. Ypykänpuro 3443 02, 06, (liite 7/1) 

Ypykänpuro (Paljakan kylä) on Puolangan puolelta Paljakan luonnonpuistosta 
Hyrynsalmen puolelle virtaava puro, jonka varressa kasvaa valtakunnallisesti 
silmälläpidettävää ja Kainuussa vaarantunutta hajuheinää ( Cinna latifolia ). Silmällä-
pidettävistä lajeista puron varressa kasvaa pohjannokkosta (Urtica dioica subsp. 
sondenii). (Kainuun Liitto 1992). 
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3. Kaiskonjoki (3-4), Hyrynsalmi 3444 07, Oiite 6/1) inv. -91 

Kaiskonjoki laskee Kaiskojärvestä Hyrynjärveen. Joesta inventoitiin vain alkupää 
Hietajärvelle asti, sillä loppupäässä on enemmän ojituksia ja hakkuita. Alkupuolella 
on pari mökkiä, muutamia uusia ojia ja pieni hakkuualue Paskolahden eteläpuolella. 
Joen varrella on useita vanhoja latoja muistona ajalta, jolloin rantaluhtia niitettiin 
karjan rehuksi. Valuma-alueesta on 60-70 % metsää, 10-20 % suota ja 5 % hakattua 
aluetta. 

Ranta vaihtelee metsäimarteen peittämistä kuusikorvista pajupensaikkoon, suosta 
mäntykankaaseen ja luhtaniittyyn. Puulajeista joella esiintyy mm. harmaaleppää, 
raudus-, hies- ja vaivaiskoivua, tuomea ja pohjan- ym. pajua. Muita havaittuja 
kasvilajeja olivat suokukka, rentukka, kielo, ruohokanukka, variksenmarja, järvi-
korte, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, korpi-imarre, suopursu, ketunlieko, oravan-
marja, raate, kaarlenvaltikka, suoputki, kurjenjalka, niittyleinikki, metsäruusu, 
mesimarja, lakka, lillukka, kultapiisku, mustikka, puolukka, juolukka, karpalo, korpi-
ja suo-orvokki. 

Joen vesi ei ole kovin kirkasta. Paikallisten mökkiläisten mukaan joessa on haukea, 
ahventa, särkeä, taimenta ja siikaa. Myös rapuja esiintyy. Joki on kalastuksellisesti 
varsin arvokas. Inventoinnin yhteydessä havaittiin heinäsorsa pesueineen. Rannat ovat 
melko vaikeakulkuisia, mutta esim. melontareitiksi joki sopisi hyvin. Opetuskohteeksi 
se sopisi myös, koska rantakasvillisuus on paikoin hyvin rehevää ja monilajista. Joen 
itäpuoli on valtion maata, länsipuoli yksityismaata. 

14. Vuorilampi (4), Hyrynsalmi 4421 04, Oiite 6/2) inv. -91 

Kuva 3. Vuorilampi 
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Vuorilampi (3,0 ha) sijaitsee metsähallituksen luonnonhoitometsässä. Itäpuoliskossa on 
komeat jyrkät kalliorannat. Rannasta on 40 % kalliota, 10 % kivikkoa ja 50 % 
turvetta. Rantavyöhykkeestä on 50 % mäntymetsää, 30-40 % kuusimetsää ja 5-10 % 
sekametsää. Soistunutta rantavyöhykettä on n. 25 %. Lampi on täysin luonnontilainen 
lukuunottamatta retkeilyrakenteita. Metsähallitus suunnittelee alueelle retkeilyreittiä. 

Lammen lähellä on vanhoja kuusikoita, joissa on lehtomaista kasvillisuutta: oravan-
marja, saniaisia (mm. kallioimarre ), tuomi, korpipaatsama jne. Lammen vesi on aika 
.kirkasta. Virkistyskäyttöarvo on huomattava, sillä maisemat ovat tosi komeat jylhien 
kalliorantojen ja vanhojen metsien ansiosta. Myös opetus- ja tutkimuskohteena 
lammella on merkitystä luonnontilaisuutensa vuoksi. Kohde on valtion omistuksessa. 

16. Humala-arot (4), Hyrynsalmi 3443 06, (liite 6/2) inv. -91 

Humala-arot (2,0 ha) on n. 300 m pituinen turverantainen lampi hyvin omalaatuisella 
paikalla. Lammen ympärillä on isot vanhat kuusikot (n. 95 % rantavyöhykkeestä) ja 
ojien suulla pensaikkoa. Metsäautotie, jonka varrella on sorakuoppa, kulkee hyvin 
läheltä rantaa, muttei näy lammelle. Tuleva puro on vuolas ja kirkasvetinen. Lähtevä 
puro kulkee tien ali. Tien toiselta puolen on ruopattu. Karttaan merkitty pieni lampi on 
ilmeisesti kuivunut. Ympäristössä on paljon heinä/sammalnotkoja, joissa on vettä. 

Kuva 4. Humala-arot. 

Kasvillisuus poikkeaa edukseen Hyrynsalmen tavanomaisesta kasvillisuudesta. Iin 
ympäristöinstituutin mukaan alueella kasvaa kaiheorvokkia (Viola selkirkii), musta-
konnanmarjaa (Actaea spicata) ja lehtomataraa ( Galium triflorum ), jotka ovat 
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silmälläpidettäviksi luokiteltuja uhanalaisia lajeja sekä lapinnuijasaraa (Carex bux-
baumii subsp. mutica ), joka on vaarantuneeksi luokiteltu uhanalainen laji. Rehevien 
paikkojen lajeja ovat mm. oravanmarja, ahomansikka, tuomi, kielo, metsäkurjenpolvi, 
rentukka, ojasorsimo, metsäimarre, ketunlieko, vadelma ja aho-orvokki. Kaunista 
sulkasammalta esiintyy paljon. 

Kalaakin lammessa ilmeisesti on päätellen katiskasta rannalla. Järripeippoja lenteli 
lammella. Kuusia kasvaa aivan rannassa, ja ne roikkuvat lammen yllä. Maisemalli-
sesti paikka on hyvin kaunis. Virkistys- ja opetuskäyttöön kohde sopisi maisemiensa 
ja rehevän kasvillisuutensa ansiosta. Suojeluperusteena on uhanalaisten lajien esiin-
tyminen, luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo. Lammen ympärillä oli leimikko 
inventointihetkellä -91, joten siellä on ehkä jo hakattu. Myös soranotto on uhannut 
aluetta, mutta ottoaluetta on supistettu alueen luonnonarvojen takia. Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy omistaa alueen. 

6.2 Kajaani 

Kajaanissa uhanalaisia kasveja esiintyy seuraavilla pienvesikartoituksessa invcn-
toimattomilla pienvesillä: Leihuvaaran puro, Särkipuro ja Lehmilampi. (Kainuun Liitto 
1992). Niiden kohdekuvaukset on lainattu Kainuun Liiton Kainuun uhanalaiset kasvit-
julkaisusta. Kylmäpuron tiedot on saatu Kajaanin ympäristönsuojelutoimistosta. 

19. Leihuvaaran puro 3433 03, (liite 7/3) 

Leihuvaaran (Kuluntalahti) aluetta on ehdotettu suojeltavaksi myös muissa selvityksis-
sä (Kukko-oja ym. 1988). Alueen halki kulkee puro, jonka varressa tavataan saniais-
lehtoa, kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarja-tyypin lehtoa ja korpikasvillisuutta. 
Suojelualueelle sijoittuu myös lähteikköjä. Aluetta ympäröivät hakkuut ja auraukset. 
Vaarantuneista lajeista siellä tavataan siperiankirjosara (Carex norvegica subsp. 
inferalpina). Silmälläpidettäviä lajeja edustavat punakonnanmarja (Actaea erythro-
carpa ), mustakonnanmarja (A. spicata ), hoikkarölli (Agrostis clavata ), kaislasara 
(Carex rhynchophysa) ja luonnonvarainen leskenlehti (Tussilago farfara). Hoikkarölli 
on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. (Kainuun Liitto 1992). 

20. Särkipuro 3434 10, (liite 7 /3) 

Särkipuron (Jormua) ruohokorvissa ja lehtokorvissa kasvaa useita uhanalaisia lajeja. 
Puro on perattu, mutta sillä ei tunnu olevan vaikutusta korven kasvilajistoon. Erittäin 
uhanalaisista lajeista puron varressa kasvaa maamme pohjoisimmalla ja toisella 
tunnetulla kasvu paikallaan Kainuussa korpisorsimo ( Glyceria lithuanica) ja silmällä-
pidettävistä lajeista pitkäpääsara (Carex elongata), kaislasara (C. rhyncophypsa), 
siperianvalvatti (Lactuca sibirica), pohjanruttojuuri (Petasites frigidus) ja pohjan-
nokkonen (Urtica dioica subsp. sondenii). Särkipuroa on ehdotettu pienvesien-
suojelukohteeksi. Paikan suojelusta on tehty esitys Kajaanin kaupungille. (Kainuun 
Liitto 1992). 
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22. Lehmilampi 3434 01, (liite 7 /2) 

Lehmilampi sijaitsee Lehmivaaran lehtojensuojelualueen lähellä Jormualla. Lehtojen-
suojelualuetta tulee laajentaa yhdistämällä kaksi erillistä suojelualueen osaa toisiinsa 
niin, että alueeseen sisältyy myös vaarantuneen nuppisaran (Carex capitata) esiintymä. 
(Kainuun Liitto 1992). Alueella esiintyvät vaarantuneet kevätlinnunheme (Lathyrus 
vernus) ja nurmihärkin serpentiinimuodot (Cerasnium fontanum subsp. vulgare var. 
ka,janense ja C.f ssp. vulg. var. serpentinicola) Erittäin uhanalaista neidonkenkää 
(Calypso bulbosa) on löydetty ainakin v. 1987. Lisäksi alueella tavataan silmälläpidet-
täviä serpentiinipikkutervakkoa (Lychnis alpina var. serpentinicola) ja metsävimaa 
(Vicia sylvatica). (Kukko-oja ym. 1988). 

21. Kylmäpuro 3434 01, (liite 6/5) 

Paltamon puolelta Särkijärvestä alkunsa saava Kylmäpuro laskee Jormuanlahteen 
lähellä viitostietä. Alajuoksultaan Jormuanlahden ja Korpelan peltojen välisellä reilun 
kilometrin matkalla puro on melko luonnontilainen. Valtaosaltaan puron reunoja 
reunustavat rehevät ja vaikeakulkuiset lehtokorvet, joissa kenttäkerroksen valtalajeja 
ovat mesiangervo, ojakellukka, huopaohdake ja korpikastikka. Puista vallitsevia ovat 
tuomi ja harmaa-leppä, paikoin kasvaa komeita vanhoja raitoja. Alajuoksulla puron 
itärannalla on maisemallisia kallioita. Puron laskukohdassa on luhtaisempaa aluetta, 
jossa eri sarat (mm. luhtasara) ovat vallitsevina. Puron varrelta on tavattu kaksi 
silmällä pidettävää kasvilajia: siperiansinivalvatti (Lactuca sibirica) ja metsävirna 
(Vicia sylvatica ). 

Yläjuoksultaan puro on perattu. Paikoin ei peltojen ja puron väliin ole jätetty riittävää 
suojavyöhykettä, vaan pelloilta pääsee valuvesiä puroon (purossa paikoin "vaahtoa"). 
Samoin yläjuoksulla on hakkuita uusien metsänkäsittelyohjeiden vastaisesti ulotettu 
aivan puroon kiinni. 

3, 17 ja 18. Iso-Sopen, Sopenjoen, Venejärven, Venejoen ja Viinijärven alue (3-4), Kajaani 
3342 12, 3344 03, 3344 02, 3344 05, (liite 6/3 ja 6/4), inv. -92 

Alueella on useampia toistaiseksi rantahakkuilta ja -rakentamiselta säästyneitä järviä 
ja jokia muuten varsin voimaperäisesti käsitellyllä tehometsätalouden kokeilualueella. 
Niillä on suuri merkitys kajaanilaisten virkistysalueena, koska ne sijaitsevat melko 
lähellä Kajaania ja muilla järvillä mökkiytyminen haittaa virkistyskäyttöä. Myös 
eläinten ja kasvien suoja-alueena kyseisellä alueella on suuri merkitys. Siellä asustelee 
mm. majavia, metsoja, kuukkeleita, tikkoja jne. Suomen Luonnonsuojeluliitto on 
esittänyt Laakajärven, Iso-Sapen, Sopenjoen, Kivijärven ja Kivijoen aluetta 
rantojensuojeluohjelmaan, mutta esitystä ei ole hyväksytty. 

Koko vesialue on valtion maata. Nurmeksen hoitoalue hakkasi Sopenjoen varrelta 
Saarikosken länsipuolelta syyskesällä -93 arvokkaan aarniometsäalueen. Samalla 
hakattiin myös Kivijoen varresta vanha VMT-kuusikko ja Kivijärven eteläpuoliset 
rantaleimikot. 

Iso-Sapen rannoille on jätetty aiemmissa avohakkuissa suojavyöhykkeet, joten järvelle 
hakkuut eivät näy, vaan maisemat ovat erämaiset. Mm. sen vuoksi kriminaalihuolto-
yhdistys on valinnut Iso-Sapen valtakunnallisen leirikeskuksensa sijoituspaikaksi. 
Yhdistys on huolestunut suunnitelluista rantojen hakkuista mm. vastapäisellä niemellä. 
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Rannat ovat enimmäkseen kuivahkoa vanhaa mäntykangasta. Varsinkin Talasniemi ja 
Välikangas ovat komeaa männikköä. Ojituksia on runsaasti rantarämeillä. Sopen-
joessa on monta koskea ja sen rannoilla on paikoin varsin vanhaa luonnontilaista 
lähenevää metsää, joten mm. sen maisema-arvo on merkittävä. Joki on melojien, 
kalastajien ja retkeilijöiden suosiossa. Arvokkainta metsää on/oli joen mutkien 
rajaamissa kolmessa niemekkeessä. Varsinkin Saarikosken länsipuolisessa niemessä oli 
ennen hakkuita vanhaa tuoretta kangasta, jossa oli komeita aihkimäntyjä, maapuita, 
keloja ja pökkelöitä. Vaihtelevuutta tuovien majavan patoaltaiden vaikutuksesta 
rantapuita oli kuollut pystyyn, joten seutu vaikutti aarnimaiselta. 

Kuva 5. Sopenjoki. 

Venejärvi on myös melko iso vielä hakkuilta säästynyt rakentamaton järvi. Rannoille 
on jätetty vanhempaa metsää, kun kauempaa on hakattu. Autiolahden länsirantaa on 
tosin hakattu aikoinaan ja nyt siellä kasvaa n. 15-vuotiasta mäntytaimikkoa. Muualla 
rantametsät ovat melko vanhaa kuivahkoa mäntykangasta tai isopuustoista räme-
männikköä. Koivua on jonkin verran seassa. Pienillä alueilla on myös tuoretta 
kangasta. Kaikki järveä ympäröivät rämeet on ojitettu. 

Järvellä on kuitenkin melko erämainen tunnelma, koska seudun hakkuut eivät 
pahemmin näy järvelle ja mökkejä ei ole. Sillä on lähinnä maisemallista arvoa 
virkistyskäytössä. 

Venejärvestä Raudanveteen laskevan Venejoen rannat ovat enimmäkseen nuorehkoa 
(n. 40 v.) ojitettua rämemännikköä, mutta paikoin on myös pieniä aloja vanhaa 
tuoretta kangasta ja vanhempaa männikköäkin. Joen rannassa kasvaa varsin paljon 
koivua ja leppää. Joessa on pari pientä koskea, joten se on helppo laskea kanootilla. 
Alajuoksulla on yksi mökki, mutta muuten seutu on erämaista. Hieman kauempana 
rannasta on muutamia uusia hakkuualoja. 
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Iso ja Pieni Viinijärvi ovat samoin rannoiltaan hakkaamattomia. Niiden länsipuolella 
on varsin laaja yhtenäinen nuorehkon rämemännikön alue. Järvien itäpuolella on 
muutamia pieniä uusia hakkuualoja. Rämeet on ojitettu. Ison Viinijärven koillis-
rannalla on komeaa vanhaa jäkäläkangasta, jossa on metsähallituksen rantaan asti 
ulottuva leimikko. Myös muualla rannoilla on vanhempaa männikköä, joten 
järvimaisemat ovat komeat. Mökkejä ei ole. 

Viinijärvien jatkona sijaitsevat Latvalammet, Mustalampi ja Kaivoslampi ovat myös 
suojelun arvoisia suolampia. Rantavyöhyke on suursaranevaa ja kauempana isovar-
puista rämettä sekä kuivahkoa kangasta. Varsinkin itärannalla on vanhaa männikköä. 

Alueen järvet ja joet eivät ole enää kovin luonnontilaisia, sillä ojituksia on varsin 
paljon ja ympäristöä on hakattu monin paikoin laajastikin. Rantojen suojavyöhykkei-
den ansiosta vesillä on kuitenkin suojeluarvoa. Paikoin rantametsät ovat melko 
vanhoja, osa melkein aarniometsätasoista, ja komeita koskia on useampia. Maise-
miensa ja rakentamattomuutensa vuoksi alueella on suuri virkistyskäyttöarvo. Kajaanin 
lähellä ei juuri muita vastaavanlaisia alueita ole. 

Kuva 6. Venejärvi ja -joki. 

7. Syvänlehdonlähde (3), Kajaani 3432 10, (liite 6/2), inv. -89 

Syvänlehdonlähde on maisemallisesti arvokas, lehtometsässä Kurkisuon koillispuolel-
la sijaitseva lähdelampi. Sen mitat ovat 7 x 20 m ja syvyys n. 3 m. Laskupuroon ra-
kennettu pato on muuttanut lähteen luonnontilaa kohtalaisesti ja lähde lienee ruo-
pattu joskus huomattavasti luonnontilaa muuttaen. Ympäristön maaperä on turvetta. 
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Kurkisuon pohjoisreunassa on hyvin lähteistä lettoa, jossa mm. kultakuirisammal 
(Sarmentypnum sarmentosum) on runsas ja myös pieniä lettolierosammalrimpiä 
(Scorpidium scorpiosum) esiintyy. Lähdepuron lähellä on Warnstorfii (heterahkasam-
mal)-lettoa. Alempana puron varressa on lähteistä ruoho- ja heinäkorpea. Puron 
itäpuolella on luhtaista nevakorpea. (Kukko-oja ym. 1988). 

Uhanalaisista lajeista suolla kasvaa silmälläpidettävät punakämmekkä ja suovalkku 
(Hammarbya paludosa ). Äimäsara ( Carex dioica) ja valkopiirtoheinä (Rhyncospora 
alba) ovat suolla runsaat. Lehdossa on peruslajien ohella rohtotädyke (Veronica 
officinalis). Kukko-oja ym. 1988). Syvänlehdonlähteen suojelua voi perustella 
uhanalaisten lajien ja suotyyppien esiintymi~ellä. Maanomistajana on yksityinen. 

6.3 Kuhmo 

Kuhmossa esiintyy uhanalaisia kasveja mm. seuraavilla pienvesikohteilla: Viitajanpuro, 
Törisevänlampi ja Isojoki (Kainuun Liitto 1992). 

69. Viitajanpuro, Laakeansuo 4431 01, (liite 7/3) 

Alue sijaitsee Saunajärvellä kunnan eteläosassa. Suon koillispuolella on ojituksia, 
mutta itse suo on luonnontilainen. Kasvillisuustyypeistä alueella tavataan mesotrofista 
saranevaa ja rimpinevaa. Suolla kasvavat Dactylorhiza-populaatiot ovat hyvin 
monimuotoisia. Silmälläpidcttävistä lajeista suolla kasvavat punakämmekkä (D. 
incarnata subsp. incarnata) ja kaitakämmekkä (D. traunsteineri). Kaitakämmekkä on 
myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Alueella kasvaa myös 
kaitakämmekän ja maariankämmekän (D. maculata) risteymää. Laakeansuota on 
ehdotettu soidensuojelukohtceksi. (Kainuun Liitto 1992). 

70. Törisevänlampi, 4413 06, (liite 7/3) 

Suomen ainoan kellokanerva-esiintymän (Erica tetralix) säilyminen vaatii pysyvän 
suojelualueen perustamista. Törisevänlammen rannalla Lentualla sijaitseva entinen 
suojelualue ei kata lajin pääesiintymisaluetta. Kellokanerva on valtakunnallisesti 
erittäin uhanalainen laji. Laajennusehdotuksen alueelle sisältyy silmälläpidettävistä 
lajeista punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata ). (Kainuun Liitto 
1992). 

71. Isojoki, Tuliharjunsuo 4413 12, (liite 7/3) 

Tuliharjunsuo on Lentuajärven itäpuolella sijaitseva jokseenkin luonnontilainen suo. 
Suotyypeistä alueella tavataan mesotrofisia tyyppejä mm. luhtaista rimpinevarämettä. 
Vaarantuneista lajeista suolla kasvaa runsaana ruskopiirtoheinä (Rhynchospora fusca). 
Silmälläpidettäviä lajeja edustaa suovalkku (Hammarbya paludosa ). (Kainuun Liitto 
1992). 
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1. Lipukkakoski (4), Kuhmo 4414 05, (liite 6/2), inv. -91 

Lipukkakoski on n. 800 m pituinen koskinen joki, joka laskee Lipukkajärvestä 
Patojärveen. Yläjuoksulla on muutama oja vedetty suoraan koskeen. Ranta-alueita ei 
ole hakattu, mutta valuma-alueelta on hakattu jonkin verran. Rannat ovat kauas 
kosteikkoiset, osin tiheää lehtipuuvaltaista pensaikkoa, joten ne ovat vaikeakulkuiset. 
Kauempana rantavyöhykkeessä on vanhaa mänty- ja kuusimetsää sekä metsäistä suota. 

Kasvillisuus on rehevää. Aluskasveina vallitsevat saniaiset ja metsäkurjenpolvi; 
tuomea, metsäruusua ja kämmeköitä on myös. Muita lajeja ovat suokukka, karhun-
putki, rentukka, jänönsara, vaivero, variksenmarja, tupasvilla, mesiangervo, metsä-
imarre, korpi-imarre, suopursu, vanamo, kevätpiippo, riidenlieko, oravanmarja, 
kangas- ja metsämaitikka, kurjenjalka, mesimarja, lakka, lillukka, mustikka, puo-
lukka ja juolukka. 

Kyselyvastauksen mukaan alueella asustelee saukkoperhe ja inventoitaessa nähtiin 
telkkä 7 poikasen kanssa yläjuoksulla. Koskijakso on maisemallisesti hyvin kaunis, 
joskin vaikeakulkuinen. Sillä on virkistys- ja opetuskäyttöarvoa hakkaamattomien 
vanhojen rantametsien ja rehevän kasvillisuuden ansiosta. Kohde on yksityismaalla. 

14. Arolampi (5), Kuhmo 4423 10 + 4441 01, (liite 6/7), inv. -89 

Suorantainen pikkuinen Arolampi (2,3 ha) on erittäin luonnontilainen ja kirkasvetinen. 
Näkösyvyys on yli 4 m. Rannalla on vanhaa mäntyvaltaista sekametsää. Alueelle on 
rakennettu metsäautotie, mutta maisema on silti kauniin erämainen. Jotain kalaa 
lammessa on, mutta lajistoa ei tunneta. 

Kuva 7. Arolampi. 
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Kasvillisuudesta mainittakoon jouhi-, riippa-, rahka- ja pullosara, tupasvilla, leväkkö, 
suokukka, vaivaiskoivu (Betula nana ), kanerva, va1vero, variksenmarja, suopursu, 
juolukka, karpalo, lakka, pyöreälehtikihokki, raate ja ulpukka. 

Täysin luonnontilaisella lammella on suuri maisemallinen ja virkistyskäyttöarvo. 
Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja maisemallinen merkitys. Lampi on valtion 
maalla. 

16. Valtasenjärvi (4) ja Mäntyjärvi (4), Kuhmo 4432 01, (liite 6/5) inv. -89 ja -93 

Melko suuri Valtasenjärvi (106 ha) on kirkasvetinen ja luonnontilainen. Näkösyvyys 
on yli 4 m. Rannat ovat louhikkoa, hiekkaa ja turvetta, ja rantavyöhyke on mänty- ja 
sekametsää sekä suota. Rantametsät ovat lähes luonnontilaisia, harvennuksia on. 
Luoteisnurkassa yksityismaapalstalla on hakattu noin 400 m matkalta rannan 
tuntumasta. Muutaman kymmenen metrin suojavyöhyke on jätetty rantaan. Järvessä on 
siikaa ja muikkua. 

Mm. seuraavia kasvilajeja havaittiin järvellä: järvi- ja metsäkorte, mätäs-, jouhi- ja 
pullosara, rantaluikka (Eleocharis palustris), tupasluikka (Trichophorum cespitosum), 
tupasvilla, suokukka, variksenmarja, jouhivihvilä, suopursu, lakka, karpalo, nuotta-
ruoho (Lobelia dortmanna ), ulpukka, siimapalpakko ja virpapaju (Salix aurita ). 
Valtasenjärvellä nähtiin toukokuussa 5 kuikkaa (slmälläpidettävä uhanalainen). 

Valtasenjärven pohjoispuolella rajavyöhykkeellä sijaitseva Mäntyjärvi on luonnon-
tilainen. Järven länsipuolella on hakkuita. Rannalla on EVT-männikköä, hieman 
VMT-kangasta ja isovarpurämettä. Kasvillisuus on samantapaista kuin Valtasen-
järvellä. Järvellä oli toukokuussa kolme silmälläpidettävää uhanalaista mustalintua, 
jotka olivat ilmeisesti muuttomatkalla. 

Myös Mäntylampi ja Mäntyjärvestä Valtasenjärveen laskeva Mäntypuro ovat 
luonnontilaisia. Mäntylampi on pieni ruskeavetinen lampi ojittamattomalla nevalla. 
Mäntypuron yli on tehty rajavartijoiden moottorikelkkareitin silta. 

Valtasenjärvi, Mäntyjärvi, -lampi ja -puro sijaitsevat hienolla järvialueella, jolla on 
maisemallista merkitystä. Virkistyskäyttöä sillä on mm. kalastuskohteena. Suojelu-
perusteena on luonnontilaisuus ja kalastuksellinen arvo. Alueen omistaa valtio. 

17, 18 ja 32. Ystävyyden puiston Palosen alueen lähistö (4-5), Kuhmo 4432 01 ja 04, 
(liite 6/5 ja 6/6), inv. -91 

Entisen Iso Palosen luonnonhoitometsän, joka on liitetty Ystävyyden puistoon, 
ulkopuolelle jää useita lähes luonnontilaisia pienvesiä kuten Valkeislampi, Kaivos-
lampi, Löytöpuro, Maaselänjärvi, Porsainen-lampi ja niiden välinen puro. 

Valkeislampi (4) (18,0 ha) on erittäin kirkasvetinen hiekkakankaiden ympäröimä nätti 
lampi. Rannalla on kapea kaistale turvetta ja länsipäässä on hieman suota. Muuten 
rannalla on komeaa mänty kangasta. Hakkuita ja ojituksia ei näy. Lampi on metsä-
hallituksen emokalajärvi. Rannassa on kalastuskieltotaulu ja laituri. Lievää roskaan-
tumista on havaittavissa. Kasvillisuus on tavanomaista. 
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Kaivoslampi ( 4-5) sijaitsee vain 200 m päässä Valkeislammesta. Se on myös 
kirkasvetinen. Länsipuolella on hieman kuusivaltaista sekametsää, mutta enimmäkseen 
rannoilla on kaunista vähävarpuista mäntykangasta. Metsää on harvennettu kymmeniä 
vuosia sitten. Lammen ympärillä on 1-2 m rahkasammalikko, jonka jälkeen seuraa 
vaiveroa, suopursua, vaivaiskoivua, lakkaa, suokukkaa, mustikkaa, variksenmarjaa, 
tupasvillaa ja saroja. Metsäautotie tulee rantaan, ja yksi maatunut oja laskee lampeen. 

Kuva 8. Valkeis/ampi. 

Maaselänjärvi ( 4-5) (100,0 ha) sijaitsee kokonaan rajavyöhykkeen puolella, joten se 
on hyvin rauhallinen erikoisenmuotoinen erämaajärvi. Eteläpuolella on harvennus-
hakkuualue. Länsipäässä on rajavartioston tupa ja laituri. Vartiotomi näkyy lammelle, 
ja puhelinlinja menee rajavyöhykkeelle. Valuma-alueella on vanha pelto. Metsäauto-
tie tulee rannan tuntumaan. Rantavyöhykkeestä puolet on kuivahkoa mäntykangasta 
ja puolet isovarpuista paikoin hyvin tiheää rämettä. Kasvillisuus on tavallista (mm. 
vaivero, juolukka, mustikka). 

Löytöpuro laskee Löytölammesta Maaselänjärveen. Se on 1,5 km pituinen, luonnon-
tilainen ja hetteikköinen. Puro on paikoin leveä, paikoin se katoaa kokonaan 
sammalikon alle. Rajavyöhykkeen raja kulkee puroa pitkin ja tie menee puron yli. 
Puron rannalla kasvaa paljon pyöreälehtikihokkia. 

Maaselänjärvestä Porsaiseen laskeva puro (4-5) on lyhyt (n. 0,5 km) ja luonnon-
tilainen. Rantaa on vesottu joskus kauan sitten. Vanha silta menee puron yli. 
Rantavyöhykkeestä sekametsää on n. 5 %, pensaikkoa n. 20 % ja loput rämettä. 
Rannalla kasvaa vehkaa, saniaisia, terttualpia ja suoputkea. Purossa on pikkukoskia, 
ja sen on ilmoitettu olevan siian nousureittiä. Maisemallisesti puro on kaunis. Tunnel-
ma on paikoin lehtomainen, paikoin erämainen. 
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Kuva 9. Maaselän järvi. 

Porsainen ( 4-5) on vajaat 600 m pitkä turverantainen pikkulampi. Rannalla on yksi 
mökki, joka ei juuri erotu. Tie kulkee lammen ohi. Rannan lähellä on kuusi-mänty-
kitukasvuinen koivuvyöhyke. 55 % rantavyöhykkeestä on mäntymetsää, 15 % 
sekametsää ja 30 % suota. Korkeiden mäntykankaiden ja itäpuolen ojittamattoman 
aukean suon ympäröimä lampi on maisemaltaan kaunis. Ilmoituksen mukaan se kuu-
luu siian nousureittiin. 

Alue on maisemallisesti arvokas, ja se soveltuu hyvin retkeilyyn ja kalastukseen sekä 
opetukseen niiltä osin, mitkä eivät kuulu rajavyöhykkeeseen. Luonnontilaisilla vesillä 
on myös tutkimuskäyttöä. Suojeluarvoa nostaa kohteen sijainti suojelualueen vieressä. 
Se tulisi liittää Ystävyyden puistoon. Kohde on valtion omistuksessa lukuunottamatta 
Porsaisen ja Maaselänjärven välistä aluetta. 

20. Kultakaivonlähde (4), Kuhmo 4414 12, Oiite 6/7), inv. -91 

Kultakaivonlähde sijaitsee rajavyöhykkeellä pitkänaavaisen korpikuusikon sisällä, 
jossa kasvaa mm. metsäkortetta ja rahkasammalta. Koko rantavyöhyke on turve-
pohjaista metsäkortekorpea. N. 50 m päässä lähteestä alkaa ojitusalue ja hakkuu-
aukio aurauksineen. Lähteen lähellä (n. 20 m) on laavu, ja reunalle on pantu lautoja. 
Perimätiedon mukaan lähde on ollut vienankarjalaisten laukkuryssien ja runon-
laulajien levähdyspaikka. 

Lähteen läpimitta on n. 1 m ja syvyys 0,5-0, 7 m. Se on hiekkapohjainen ja pulppuaa 
vuolaasti, joten se näyttää nimensä mukaisesti kullalta. Lähteestä lähtevä Kultakaivon-
puro on pilattu ojituksilla. Puron rannoilla kasvaa amerikanhorsmaa (Epilobium 
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adenocaulon ), heinä- ja luhtatähtimöä, karpaloa ja ruohokanukkaa. Lähteen ja puron 
seutu on selvästi muuta ympäristöä rehevämpi. Karttaan merkittyä toista lähdettä 
puron varrelta ei löytynyt. 

Kultakaivonlähde on säilynyt jokseenkin luonnontilaisena, vaikka melko läheltä sen 
alapuolelta on hakattu ja ojitettu. Luonnontilaiset lähteet ovat Kainuussa harvinaisia, 
joten kohteella on suuri suojeluarvo. Myös maisemaltaan lähteen lähiympäristö on 
komea. Kohde on valtion maalla. 

21. Kolmisopenlähde (4), Kuhmo 4414 10, (liite 6/7), inv. -89 

Kolmisopenlähteen maisemallinen merkitys ei ole kovin suuri. Se sijaitsee suolla, ja 
valuma-alueella on luonnontilaa lievästi muuttaneita hakkuita. Lähteen laskupuro ja 
sen lampare ovat erittäin kirkas- ja vihertävävetisiä (paljon levää). Puro päättyy 
Kolmisopenlampeen, joka on tyypillinen suorantainen kirkas - ruskehtavavetinen järvi. 
Läheisen harjun juurella on useita pieniä lähteitä - suolampareita (halkaisija 1 - 2 m), 
joissa on kirkas vesi. 

Lähteellä kasvoi mm. järvikortetta, pullosaraa, suokukkaa, vaiveroa, variksenmarjaa, 
karpaloa, tupasluikkaa, leväkköä, tupasvillaa, vesikuusta, raatetta ja kurjenjalkaa. Var-
sinaista lähdekasvillisuutta ei juuri tavattu. 

Suojeluperusteena on luonnontilaisuus. Luonnontilaisia lähteitä on Kainuun pien-
vesiensuojelukohteena todella vähän. Lähde on valtion maalla. 

28. Viitajanlampi (4), Kuhmo 4431 03, (liite 6/7), inv. -91 

Kuva 10. Viitajanlampi. 
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Viitajanlampi (6,5 ha) on luonnontilainen erämaalampi komeiden vaarojen välissä" 
Malivaaraa on hakattu 300-400 m päässä lammesta, mutta se ei näy lammelle. Myös 
lammen eteläpuolista Hallavaaraa on hakattu kauempana lammesta. Munavaaralla on 
n. 45 v. mäntytaimikkoa, jota on lannoitettu -94. Länsirantaan laskee 4 ojaa. 

Lampi on kokonaan turverantainen. Itäpuolella on vanhaa kuusivaltaista tiheää 
sekametsää. Länsipuoli on pensaikkoista suota, joten se on hankalakulkuinen. Metsä 
tai pensaikko ulottuu rantaan asti. Vesi on aika kirkasta. Lammella on virkistyskäyttö-
arvoa. Suojeluarvo perustuu kauniiseen maisemaan ja luonnontilaisuuteen. Alue on 
valtion maata. 

30. Kalliojärven vesistöreitti (4), Kuhmo 4414 02, (liite 6/8) inv. -92 ja -93 

Kuhmon Iivantiirassa Kalliojärven vesistöreittiin kuuluu 12 luonnontilaista pikkulam-
pea, niitä yhdistävät Haarasenjoen latvahaarat, Haarasenjoki, Kalliojärvi ja Kalliojoki. 
Vesistöreitti on enimmäkseen luonnontilainen. Lisäksi alueeseen kuuluu Kalliojärveen 
laskeva Huttusenpuro, joka on loppuosastaan jokseenkin luonnontilainen. 

Salmisenlammit (2 kpl), Iso-Putko, Ahvenlammit (2 kpl), Silmänlampi, Kaihlasten-
lammet (4 kpl), Kalaton ja Ala-Haaranen ovat turverantaisia ruskeahkovetisiä suo-
lampia. Myös Pieni-Putko, Yli-Haaranen ja Ryötinlammet kuuluvat samaan lampi-
alueeseen Haarasenjoen latvoilla, mutta niiden lähikankailla on avohakkuita. 

Lampia lue 

Lampialueella vaihtelevat kuivahkot mäntykankaat, tuoreemmat kuusikot, rehevät 
puronvarsikorvet, vetiset rimpisuot ja erämaalammet, joten maisema on mukavan 
mosaiikkimaista. ltäisimmän Kaihlastenlammen rannalla on komeat kalliojyrkänteet. 
Metsät ovat vanhoja (yli 100 v .) ja luonnontilaisia, ja niissä on keloja, lahoavaa 
maapuuta ja pökkelöitä. Ahvenlampien länsipuolen kangasta on harvennushakattu, 
mutta sillä ei ole juuri merkitystä alueen pienuuden ansiosta. 

Yli-Haarasen eteläpuolisella kankaalla on vanhaa VMT-kangasta, jossa on muutamia 
tosi isoja APS-aihkeja (isoimpien ympärysmitta yli 2,5 m). Pystyssä olevia ja 
kaatuneita jyhkeitä keloja on hyvin paljon. Muutamista osittain keloutuneista aihkeista 
löytyi isopehkiäisen (St) syöntijälkiä. Varsinkin kankaan itäpäätä on ilmeisesti 
säästetty hakkuilta vuosikymmeniä kalasääsken pesän vuoksi. Vanha pesä oli pudonnut 
alas ja uusi asuttu pesä sijaitsee Haarasenjoen länsipuolella hakkuuaukean keskelle 
jätetyssä kelossa. Tuulihaukka (St) ahdisteli sääskeä pesän lähellä. Yli-Haarasen 
länsipuolelta kuului metsähanhien ääntä. 

Haarasenjoki 

Haarasenjoki laskee Kalliojärveen. Joen loppupäässä on koskia ja avokallioita. 
Puronvarsimetsä on vanhaa VMT - ja korpikuusikkoa. Kuuset ovat varsin järeitä ja 
maapuuta on runsaasti. Lehtipuun osuus on huomattava, mm. tuomea kasvaa paikoin. 
Lähellä Kalliojärveä joen pohjoispuolella on hyvin korkea pysty kallioseinämä, joka 
jatkuu järven koillisrannalla. Alueella on huomattava maisemallinen arvo. 



27 

Kalliojärvi 

Kalliojärven rannalla on paikoin nuorta koivuvaltaista metsää, paikoin vanhaa 
kuusivaltaista sekametsää ja jäkäläkangasta keloineen ja maapuineen. Ranta on kau-
nista ja helppokulkuista. Kalliojyrkänteet, rantakalliot ja eloisat purot luovat oma-
leimaisuutta. Valuma-alueella on avohakkuita, mutta järvelle ne eivät näy noin 100 m 
suojavyöhykkeen ansiosta. Kalliojärven ja lampialueen väliltä Haarasenjoen länsi-
puolelta on hakattu, mutta silti ne voidaan suojella yhtenä pienvesikokonaisuutena. 

Kalliojärven pohjoispuolella noin 1 km päässä on erittäin arvokasta VMT-aamio-
metsää, jonka kosteissa korpinotkelmissa on runsaasti järeää maapuuta ja isoja 
haapoja. Kymmeneltä haaparungolta löytyi uhanalaista silmälläpidettävää haavan-
arinakääpää (Phellinus populicola ). Esiintymä lienee Suomen suurimpia tunnettuja 
haavanarinakääpälöytöjä. Kalliojärven eteläpuolella nähtiin toistakymmentä metsä-
peuraa (Sh). Järvellä tavattiin kuikkapari (St). 

Huttusen puro 

Huttusenpuron loppuosa on enimmäkseen luonnontilainen Rasivaaran metsäautotieltä 
Kalliojärvelle. Vajaan kilometrin päässä tiestä on puron eteläpuolta hakattu noin 
600 m matkalta. Rasivaaran tien länsipuolella puron pohjoispuolella on kapealti 
arvokasta vanhaa VMT-kangasta, jossa on paljon kääpäisiä maapuita, aihkeja ja 
keloja. Varsinkin puron pohjoispuolisen lampareen ympärillä on runsaasti isoja 
kaulattuja haapoja. 

Huttusenpuron eteläpuolisella suolla reilun 0,5 km päässä purosta kasvoi runsaasti 
(toistakymmentä yksilöä) silmälläpidettävää punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata 
ssp. incarnata) ja maariankämmekkää. Suon eteläpuolelta Koukovaaralta löytyi 
vaarantunutta harjasorakasta (Gloiodon strigosus). 

Alempana Huttusenpuron ylittävän metsäautotien itäpuolella puron eteläpuolinen 
kangas on enimmäkseen harvahkoa EVT-metsää. Puron varressa kasvillisuus on 
rehevämpää korpinotkoissa. Pienialaisessa muurainkorvessa kasvaa mm. mesimarjaa, 
lakkaa ja ruohokanukkaa. 

Huttusenpuron loppupäässä kasvaa mm. ketunliekoa, korpi- ja metsäimarretta, 
vaiveroa, lillukkaa, mesimarjaa, oravanmarjaa, suokukkaa, suo-orvokkia, metsätähteä, 
mesiangervoa, metsäkurjenpolvea ja kultapiiskua. Purossa on nätti pikkukoski. 
Rannassa on pieniä keloja ja maapuuta. 

Kalliojoki 

Kalliojoki on varsin omaperamen joki, joka virtaa mutkitellen välillä korkeiden 
hiekkatörmien välissä, välillä rämeen keskellä. Joen varressa on kapealti VMT -
kuusikkoa, paikoin alempana lehtomaista tulvametsää ja pieniä korpijaksoja. Isoja 
kuusia, aihkimäntyjä ja keloja on joen tuntumassa kohtalaisesti. Myös järeää maapuuta 
on paikoin runsaasti, samoin niillä kasvavia kääpiä. 

Tiestä jonkin matkaa alaspäin on erikoinen isoa koivua ja muuta lehtipuuta kasvava 
alue, joka myös tulvii. Siksi alueella on paljon pystyyn kuollutta lehtipuuta. Se on 
arvokasta biotooppia kolopesijöille. Edempänä joesta metsä muuttuu karummaksi 
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EVT-männiköksi. Kalliojoen suistossa on lettomaista suota, jolla kasvaa mm. katajaa 
ja lettoväkäsammalta. 

Joessa on useampia koskia, joissa näkyy uittorännien jäänteitä. Joen varressa on paljon 
majavien vanhoja kaadoksia. Sillalla oli silmälläpidettävän uhanalaisen saukon 
jätöksiä. 

Yhteenveto 

Alue on melko harvinainen usean luonnontilaisen lammen, järven, purojen ja joen sekä 
vanhojen luonnonmetsien muodostama kokonaisuus, joka kannattaisi suojella 
yhtenäisenä. Alueelta on löytynyt 8 uhanalaista lajia, ja enemmänkin saattaa löytyä, 
sillä kääpämääritykset ovat vielä osittain kesken. Kääväkäslajien esiintymiseen 
perustuvan suojeluarvopisteytyksen (Kotiranta ja Niemelä 1993) mukaan inventoitu 
alue sijoittuu luokkaan "hyvä metsäalue". Joka puolella ympäristössä on varsin tuoreita 
avohakkuita. Virkistys- (retkeily, marjastus, metsästys ja kalastus) ja opetuskäyttö-
arvo on huomattava. Alue on valtion maata. 

Huttusenpuron ja Haarasenjoen välissä on leimikko, joka ulottuu melkein purojen 
rantaan ja lähimmillään vajaan 100 m päähän Kalliojärvestä. Neuvotteluista huolimatta 
Kuhmon hoitoalue ei suostunut siirtämään leimikon rajaa purojen rannalta ylemmäs 
valuma-alueen rajalle puhumattakaan, että olisi luopunut hakkuista kokonaan tällä 
arvokkaalla pienvesikohteella. Hakkuiden on määrä alkaa kevättalvella -94. 

Myös Kalliojärven eteläpuolella on leimikko, joka ulottuu noin 50 m päähän rannasta. 
Se on tarkoitus toteuttaa syksyllä 1993. Samoin Kalliojoen varret ovat leimikkoa. 

Kuva 11. Itäisin Kaihlastenlampi 
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Kuva 12. Silmänlammen laskupuro 

43. Niemisjoki (3), Kuhmo 4431 02, Oiite 6/9), inv. -89 

Kostamosjärvestä Niemisjärveen laskeva Niemisjoki on maisemallisesti kohtuullisen 
merkittävä. Ruskea- mutta kirkasvetinen joki on noin 8 km pitkä. Rannoilla on lehti-
ja sekametsää, pensaikkoa ja suota. Ympäristö ei ole kovin luonnontilainen, sillä sekä 
sen rantametsissä että valuma-alueella on hakkuita. Lisäksi hakkuualoja on aurattu tai 
äestetty. Kohteen tekee arvokkaaksi siellä esiintyvä, kansainvälisestikin harvinainen 
päivänkorento (Baetis liebenae ). Se kuuluu sukeltajasurviaisten heimoon, ja sen toukat 
elävät virtaavassa vedessä. Niemisjoki on lajin ainut esiintymispaikka Suomessa. 
(Kuopion luonnontieteellisen museon ilmoitus). 

Niemisjoen kasvillisuuteen kuuluu mm. järvi- ja metsäkorte, vesi-, Janon- ja 
pullosara (Carex aquatilis, ovalis ja rostrata), nurmilauha, rönsyrölli, viitakastikka, 
rentukka, purovita, palpakko sp, rönsyleinikki, vaivero, mesiangervo, terttualpi, korpi-
ja suo-orvokki sekä kiiltopaju. 

Maisemaltaan kauniilla joella on virkistyskäyttöarvoa. Tärkein suojeluperuste on 
huippuharvinaisen päivänkorennon esiintyminen. Joki virtaa yksityismaiden poikki. 

52. Saarijärvenkuvelampi (5), Kuhmo 4414 06, Oiite 6/8), inv. -91 

Saarijärvenkuvelampi on täysin luonnontilainen kaunis erämaalampi. Ojituksia ja 
hakkuita ei ole. Se sijaitsee 200 m päässä Saarijärvestä, mutta näköyhteyttä järveen ei 
ole. Hetteikköiset turverannat kasvavat rahkasammalta ja luikkia. Rahkasammaleen 
keskellä on paikoin "saarina" vaivaiskoivu-vaiveromättäitä. Rantavyöhykkeestä on 
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30 % kuusivaltaista sekametsää ja 70 % suota. Avonaisella suolla on siellä täällä 
pieniä metsäsaarekkeita. 

Lampi on maisemaltaan todella kaunis. Lähellä on vanhaa metsää. Itäpuolella oleva 
avoin suo luo avaruutta. Lampi soveltuu hyvin virkistys- ja opetuskäyttöön. Kohde on 
valtion omistuksessa. 

Kuva 13. Niemisjoki. 

53. Kalliolampi (5), Kuhmo 4324 09, Oiite 6/8), inv. -90 

Vaaran kupeessa sijaitseva Kalliolampi (2,5 ha) on kaunis etenkin nimensä mukaisten 
itärannan upeiden, jyrkkien kalliorinteiden ansiosta. Kallioilla kasvaa komea männik-
kö, muilta osin rannoilla on lähinnä lehtevää sekametsää. Etelässä tie ohittaa 
Kalliolammen parinkymmenen metrin päästä, mutta muutoin lampi on luonnontilainen. 
Kalastusoikeutta vuokrataan, joten lampeen ilmeisesti istutetaan/siirretään kalaa. 

Kasvillisuus on rehevähköä varsinkin laskupuron varressa. Lammen lajistoa ovat mm. 
järvi- ja metsäkorte, riidenlieko, jouhi-, riippa-, jokapaikan-, kalvas-, rahka- ja 
pullosara, suokukka, kanerva, vaivero, variksenmarja, suopursu, vanamo, karpalo, 
lakka, ruohokanukka, maariankämmekkä, suohorsma, kangasmaitikka, oravanmarja, 
raate, ulpukka, kultapiisku, virpa- ja kiiltopaju sekä raita. 

Kalliolammella on hyvin suuri maisemallinen merkitys. Virkistyskäyttöä sillä on esim. 
retkeily- ja kalastuskohteena. Luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo ovat suojelu-
perusteita. Maanomistaja on valtio. 



31 

Kuva 12. Kalliolampi 

54. Valkeisjärven, Kortesuon ja Isonhetteensuon alue (4-5), Sotkamo, Kuhmo 4411 09, 
4412 07, 0iitteet 6/10, 6/11 ja 6/12) inv. -92 ja -93 

Kusianjärven Häikiönlahdelta Valkeisjärvelle ja edelleen pohjoiseen Honkivaaralle asti 
ulottuu yksi Kainuun suurimpia yhtenäisiä enimmäkseen hakkaamattomia ja 
ojittamattomia alueita suojelualueiden ulkopuolella. Siellä on useita luonnontilaisia 
lampia, järviä ja puroja vanhojen aarniometsien ympäröiminä. Koko alue on valtion 
maata. 

Lehmivaaran alueen kankailta löytyi mm. raidantuoksukääpää (V) ja haavanarina-
kääpää (St). Tarkemmissa tutkimuksissa saattaisi löytyä muitakin uhanalaisia lajeja. 
Alueella pesii joutsenia, kurkia, kuikkia (St), pohjantikkoja, hiiri- ja kanahaukkoja ym. 
erämaalintuja. Honkivaaran eteläpuolella on asustellut metsäpeuroja (Sh). 

Iso Joutenlampi (8,9 ha) on luonnontilainen suolampi lukuunottamatta luoteispuolen 
vanhaa ojitusta. Se on kaunis ja rauhallinen erämaalampi, jonka rannoilla on noin 
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80-vuotiasta kuivahkoa mäntykangasta ja lyhytkorsinevaa. Ympäristössä pesii mm. 
pikkukuovi, liro ja metsäviklo. 

Isosta Joutenlammesta Häikiönlahteen laskeva Joutenpuro on täysin luonnontilainen 
pikkupuro (n.1,5 km.). Rannoilla on vanhaa (yli 100 v.) aamiomaista tuoretta kangasta, 
muurainkorpea, isovarpuista rämettä ja saranevaa. Purossa on runsaasti vesikasvilli-
suutta, mm. ulpukkaa, kurjenjalkaa ja rahkasammalta, ja se on paikoin soistunut 
umpeen. Puron varrella kasvaa myös mesimarjaa. Sieltä lähti lent~on koppelo ja 5 
poikasta, ja Häikiönlahdella ui tukkakoskelo 8 poikasen kanssa. 

Pieni Joutenlampi (2,0 ha) on luonnontilainen kaunis erämaalampi, jonka rannoilla on 
lyhytkorsinevaa ja kuivahkoa mäntykangasta. Kaakkoisrannan kalliot elävöittävät 
maisemaa. Lammen itäpäähän laskee yksi vanha melkein umpeen kasvanut oja, jolla 
ei ole juuri merkitystä. 

Myös Linnalampi, Katinhäntä ja Linnalouhi ovat luonnontilaisia suolampia, joiden 
rannoilla on lyhytkorsinevaa, kallioisia mäntykankaita ja pieniä vaaroja. Lampien 
välissä on luonnontilaisia reheviä korpipuroja, joiden varsilla kasvaa melko runsaasti 
mm. lakkaa ja saniaisia (metsäimarretta, -kortetta, -alvejuurta ym.) Maisemat ovat 
erämaisen kauniit. 

Lehmilampi on muuten luonnontilainen suolampi, mutta kaakkoisrannalla Pienellä 
Lehmivaaralla on nuorta (noin 15 v.) mäntytaimikkoa. Itä- ja länsirannat ovat 
puustoisia rämeitä. Pohjoispuolella Isolla Lehmivaaralla on vanhaa tuoretta kangasta, 
jossa on paljon vanhoja haapoja. Sieltä löytyikin haavan arinakääpää (St). Lähistöllä 
lenteli pohjantikka ja hiirihaukka huuteli. 

Isosta Lehmilammesta Kusianjärveen laskeva Lehmipuro on enimmäkseen luonnon-
tilainen, mutta sen loppupäähän laskee joitakin ojia ja metsäautotie kulkee sen yli. Puro 
on välillä soistunut umpeen ja sen varrella on melko rehevää muurainkorpca. 
Ulpukkaa, kurjenjalkaa ja heinävitaa kasvaa runsaasti purossa. Lehmipuron 
pohjoispuolella on melkein rantaan asti ulottuva leimikko. 

Ison Lehmivaaran ja puron välissä on komea luonnontilainen lähde, jolla kasvaa mm. 
kaarlenvaltikkaa, niittysuolaheinää ja suohorsmaa. Lähteen alapuolella on hieno 
rinnesuo, jossa lähteen vaikutuksesta esiintyy luhtaisuutta, mm. runsaasti siniheinää. 

Iso ja Pieni Joutenlampi, Linnalampi, niiden välinen puro, Joutenpuro ja keskiosa 
Lehmipurosta kuuluvat Kortesuon ojitusrauhoitusalueeseen. 

Valkeisjärvi (56,0 ha) on lähes luonnontilainen komea erämaajärvi. Eteläpäähän laskee 
muutama vanha oja, mutta niillä ei ole kovin suurta merkitystä järven tilaan. Muuten 
ympäristö on vielä ojittamatonta. Metsäautotie tulee 100 m päähän. Syksyllä -93 
Kuhmon hoitoalue hakkasi Valkeisjärven länsipuolelta valuma-alueelta leimikon, joka 
ulottuu lähimmillään noin 80 m päähän rannasta. Myös järven itäpuolella on leimikko. 

Varsinkin pohjoispuolen rinteessä on komeaa vanhaa tuoretta kangasta, jossa on myös 
ketoja ja maapuita. Rantametsät sopisivat aarniometsien suojelukohteeksikin. 
Kanervaiset rantakalliot somistavat maisemaa. Kesäillan tyyneyden rikkoo vain 
kuikkapari poikasineen. 
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Kuva 15. Valkeisjärvi 

Viitapuro on enimmäkseen luonnontilainen rehevä korpipuro. Sen yli kulkee 
metsäautotie ja loppupäästä Orivaaralta on hakattu melkein puron rantaan asti. Puron 
varrella on vanha rapistunut mylly. Puron alkupuolella on luhtaista saranevaa, jossa 
kasvaa nuorehkoa koivua ja mäntyä. Loppupuolella puro virtaa komeassa saniais-
korpinotkossa, jossa kasvaa isoja kuusia ja koivuja, lakkaa, ruohokanukkaa, korpi-
kastikkaa, metsäkortetta, -imarretta, korpi-imarretta, hiirenporrasta, kurjenjalkaa jne. 

Viitapuron eteläpuolella on luonnontilainen suolampi, Aisalampi. Sen rannoilla on 
isovarpuista rämettä ja kuivahkoa mäntykangasta, jossa on kelojakin. 

Pohjoisempana Isonhetteensuolla on harvinainen iso hete (läpimitta n. 20m.), joka on 
ilmeisesti suosittu eläinten juomapaikka (paljon ulosteita, joutsenten sulkasato ). 
Metsähallitus on möyrinyt suon vieri viereen ajouria, jotka ovat painuneet tosi syvälle. 
Jälki muistuttaa ylitiheää ojitusta. Lähin ajoura on vain muutaman kymmenen metrin 
päässä Isohetteestä, joka on ilmoitettu pienvesikohteena metsähallitukselle jo paljon 
ennen ajourien ilmestymistä. 

Isohetteestä laskee puro Kattilapuroon, jonka pohjoisempikin latvahaara Ojukan 
metsäautotien pohjoispuolella on luonnontilainen. Isohetteeltä tulevan sivupuron 
pohjoispuolelta Kattilapuron vartta on hakattu ja uomaa perattu, mikä on vaikuttanut 
veden laatuun. 

Puronhaarojen varsilla on vanhaa tuoreen kankaan aamiometsäaluetta ja rehevää 
metsäkorte- ja muurainkorpea. Puroissa kasvaa mm. vehkaa ja raatetta. Keloja, 
maapuita, kääpäisiä pökkelöitä, pitkiä naavoja ja aihkimäntyjä on runsaasti. Isoin 
mitattu mänty oli 234 cm rinnankorkeusympärysmitaltaan. Kattilapuron varresta 
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lähti karkuun 7 metson poikasta, ja seudulla on liikkunut 2 metsäpeuravaadinta 2 vasan 
kanssa. 

Isohetteen koillispuolelta alkava pienten harjulampien ketju on myös suojelun arvoinen 
pienvesikohde. Honkalammen ja sen itäpuolisen lammen pohjoispuolilta on hakattu, 
mutta niillä on silti suojeluarvoa, koska ne sijaitsevat muuten maisemaltaan upealla 
harjualueella. Harjulla kasvaa n. 80 - 100 -vuotiasta jäkälämännikköä, mutta seassa 
on myös yli 150 v. palokoroisia aihkeja ja keloja. Harjun eteläpuolella on komeaa 
ojittamatonta vetistä rimpinevaa. Harstinlampi on luonnontilainen lukuunottamatta 
eteläpuolisen mäen siemenpuuhakkuita, jotka näkyvät hieman lammelle. Rantaa ei ole 
hakattu. 

Kuva 16. Joutenpuro 

Paljakanlammen eteläpuolelta on hakattu syksyllä -92 rantaan asti, mutta sillä on silti 
suojeluarvoa yhtenäisen harjulampiketjun osana. Paljakkavaaralla on komeat kalliot, 
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jotka ulottuvat lammen rantaan. Lammen länsipuolella oli vielä 7 .11. -92 jäljellä 
vanhaa tuoreen kankaan aarniometsää. 

Paljakkavaaran eteläpuoliset pikkulammet tulisi myös liittää suojeltavaan lampi-
ketjuun, vaikka niidenkin eteläpuoli on hakattu siemenpuuasentoon. Paljakkavaara on 
toistaiseksi hakkaamattomana maisemallisesti arvokas kuten sen juurella olevat lam-
metkin. 

Pienvesien suojelun kannalta tärkeimpiä ovat laajemmat kokonaisuudet, joissa on sekä 
luonnontilaisia pienvesiä että aarniometsiä. Ko. kohde on suurehkon alueen ainoa 
jäljellä oleva lähes luonnontilainen kokonaisuus. Siksi tämä alue olisi erityisen tärkeää 
suojella yhtenäisenä, ja lisähakkuista tulisi luopua. Laajuutensa ja monipuolisuutensa 
vuoksi kohteella on suuri virkistys-, opetus- ja tutkimuskäyttöarvo. 

55. Raja puro ja Kelopuro (5), Kuhmo 4324 02, (liite 6/13) inv. -92 

Rajapuro alkaa Teeri-Lososuon soidensuojelualueelta ja Kelopuronkin alku kulkee 
soidensuojelualueen rajalla, joten niiden latvavaluma-alueet ovat luonnontilaisia 
lukuunottamatta Kelopuron eteläpuolen ojituksia ja Rajapuron itäpuolen hakkuita. 
Soidensuojelualueen rajan eteläpuolella Rajapuronvarsikangasta on hiljattain hakattu 
noin 300 m matkalta, mutta hakkuu ei ulotu aivan rantaan asti. Talaslammen, joka on 
purojen yhtymäkohdassa, länsipuolen kangasta on hakattu (nyt noin 10 v. mänty-
taimikkoa ), mutta siitä on rantaan n. 100 m. Talaslammen rannalle oli juuri raken-
nettu mökki. 

Kuva 17. Rajapuro. 
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Purot kulkevat enimmäkseen vanhojen tuoreen kankaan aarniometsien ja ojittamatto-
mien soiden keskellä. Keloja, maapuita, pökkelöitä ja palokoroja on varsin runsaasti. 
Naavaiset korpikuuset ovat yli 100-vuotiaita, ja isoja haapoja on myös. Lintuja näkyi 
paljon: mm. pohjantikka, ukkometso ja toistakymmentä teertä. Majavia asustelee 
molemmilla puroilla. Kelopurossa oli yksi majavanpato. Rajapuron varrella oli iso 
majavanpato ja -patoallas, joka peitti rantametsää veden alle. Majava lätki hännällään 
patoaltaassa. 

Varsinkin Kelopuron varrella on komeita jyrkkiä kallioita, louhikkoja ja pikkukoskia. 
Maisemat ovat varsin kauniit, joten alue soveltuu hyvin virkistys- ja opetuskäyttöön. 
Se on valtion maata lukuunottamatta kapeaa kaistaletta Talaslammen laskupuron 
varressa. Alue liitetään ilmeisesti Teeri-Lososuon soidensuojelualueeseen aarnio-
metsäkohteena. 

61. Kalliojärvi, Muorinlampi ja Katajajärvi (4), Kuhmo 4324 06 ja 03, Oiite 6/9), inv. -92 

Kalliojärvi ja Muorinlampi (2,0 ha) ovat rannoiltaan hakkaamattomia, ojittamattomia 
ja rakentamattomia erämaajärviä. Niiden lounaispuolella on laajoja hakkuualoja, mutta 
rantaan on jätetty vähintään 100 m:n suojavyöhyke. Kalliojärven eteläpuolella on 
komeaa vanhaa tuoreen kankaan aarniometsää, jossa on haapaa, keloja, pökkelöitä ja 
maapuita. Aarniometsäkartoituksen yhteydessä sieltä löytyi koralliorakasta ja 
lohkokääpää. Aluetta ei hyväksytty aamiometsänsuojelukohteeksi, mutta muulla tavoin 
suojeltava aarniometsäkohde on järven koillispuolella n. 400 m päässä. 

Kalliojärvi (131,0 ha) on 4,5 km pitkä, mutta leveimmillään vain 400 m levyinen. Se 
kuuluu yhdessä Muorinlammen ja Katajajärven kanssa pitkään järvi-, lampi- ja 
jokiketjuun, joka saa alkunsa Honkavaaran aamiometsänsuojelukohteelta ja jatkuu 
Ontojärveen asti. Rantametsät ovat enimmäkseen melko vanhaa kuivahkoa mänty-
kangasta. Järven pohjoispään rantakalliot ja -kivikot elävöittävät maisemaa. 
Luonnontilaisten rantojen ansiosta järvillä on suuri merkitys virkistys-, kalastus- ja 
retkeilyalueena. 

Rakentamaton ja ojittamaton Katajajärvi sijaitsee edellisten kaakkoispuolella ylävirtaan 
päin. Sen itärantaa on avohakattu n. 600 m pituudelta, mutta aivan rantapuut on jätetty 
pystyyn. Hakkuualue näkyy järvelle. Järven tekee kuitenkin suojelunarvoiseksi jäljellä 
olevien rantametsien aarni omaisuus. Molemmilla puolilla järveä on vanhaa (yli 120 v .) 
tuoretta kangasta, jossa on mm. runsaskääpäisiä pökkelöitä. Maapuukeskittymiä on 
varsinkin koillisrannalla. Aarniometsäkartoittajien esityksestä huolimatta rantametsiä 
ei ole hyväksytty suojelukohteeksi toistaiseksi. 

Koillisrannalla on myös luonnontilainen lähteikköalue. Sen pinta-ala on n. 300 m2
• 

Alueella ei ehditty käymään sulan maan aikaan, joten kasvillisuutta ei voitu tutkia. 
Lumien aikaan löytyi 3 erillistä lähdettä, mutta niitä voi olla useampia. Lähteiden 
luoteispuolella on asuttu majavanpesä. 

Kohde on valtion omistuksessa, kuten melkein koko järviketju. Sen arvo perustuu 
lähinnä rantojen luonnontilaisuuteen, osittaiseen aarniomaisuuteen ja kauniiseen 
maisemaan. 



37 

Kuva 18. Kalliojärvi. 

62. Honkavaaran aarniometsäalue (4-5), Kuhmo 4324 08, Oiite 6/14), inv. -92 

Honkavaara sai aamiometsäinventoinnissa täydet pistemäärät (50/50 p.). Alueella 
sijaitsee 6 lampea (Kaivos-, Paha-, Koira-, Ranka-, Taivaisen- ja Tuomaanlammet), 
2 järveä (Kivijärvi ja Pieni Kivijärvi) sekä 4 niiden välistä puroa. Kivijärvi ja Pieni 
Kivijärvi on rajattu pois aamiometsäkohteesta, koska Kivijärven lounaispuolelta on 
hakattu ja aurattu vajaat 10 v. sitten, mutta rantaan on jätetty n. 100 m suojavyöhyke. 

Kivijärvi (41,0 ha) ja Pieni Kivijärvi ovat komeita erämaajärviä edustavien aarnio-
metsien keskellä. Rannoilla kasvaa enimmäkseen vanhaa tuoreen kankaan kuusikkoa; 
ojittamatonta isovarpuista rämettä on myös melko paljon. Kuusissa on pitkiä naavoja 
ja isoja keloja on runsaasti. Kasvillisuudesta ei ole tarkempaa tietoa, koska paikalla ei 
ehditty käydä sulan maan aikaan. Järvien välissä on 0,5 km:n mittainen luonnon-
tilainen korpipuro. 

Hankalampi ja Taivaisenlampi laskupuroineen sijaitsevat ojittamattomalla Kivisuolla 
aamiometsäsaarekkeiden ympäröimänä. Rantametsistä osa on tuoretta kangasta, osa 
kuivempaa vanhaa mäntykangasta. Taivaisenlammella on komeat rantakalliot. 
Maisemat ovat erämaisen rauhalliset. 

Koiralammesta laskevan korpipuron (Juurikkajoen latvahaara) varrella Pienen 
Koiralammen alapuolella kasvaa karjalanruusua (Rosa acicularis), joka luokitellaan 
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vaarantuneeksi Kainuun uhanalaisten kasvien luettelossa. Laji on aarniometsä-
kartoittajan ilmoittama, eikä sitä ehditty tarkistaa sulan maan aikana. Kuhmossa on 
vain kaksi tunnettua lajin kasvupaikkaa. 

Koiralammen puro pitäisi suojella jo yksistään karjalanruusun vuoksi. Puron alkupää 
( ensimmäinen km) on luonnontilainen, ja se kuuluu aarniometsärajaukseen. Pienen 
Koiralammen pohjoispuolen kangas on avohakattu, aurattu ja istutettu männylle 
paikoin puron rantaan asti. Karjalanruusun kasvupaikan alapuolella on muutamia ojia, 
jotka laskevat puroon. 

Kohde on erittäin merkittävä pienvesien suojelun kannalta, koska rantametsät ovat 
tärkeää aarniometsäaluetta. Vedet ovat täysin luonnontilaisia ja rakentamattomia. Alue 
soveltuu hyvin virkistys- ja opetuskäyttöön. Seutu on valtion omistuksessa. 

Kuva 19. Hankalammcn laskupuro. 
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63. Kieverrysjärvet (4), Kuhmo 4324 10, (liite 6/15) inv. -92 

Kieverrysjärviin kuuluvat Porojärvi, Syrjänlampi, Syvälampi, Juolunka, Hukkalampi 
ja Valkealampi. Ne ovat luonnontilaisia lukuunottamatta Porojärven ja Hukkalammen 
länsipuolen avohakkuualuetta. Vain rantapuut on jätetty pystyyn. Muuten järvet ovat 
tosi kauniita harjujärviä ojittamattomalla valtion maalla. Mökkejä ei ole. 

Järvien välissä ja ympärillä on komeaa vanhaa mänty harjua, kuivahkoa kangasta. Isoja 
aihkimäntyjä, keloja ja maapuita on jonkin verran. Rannoilla on myös paikoin 
isovarpuista rämettä. Kasvillisuutta ei voitu tarkastella, koska siellä käytiin vasta 
lumien aikaan. Alueella kulkee polkuja ja rannoilla on muutamia tulentekopaikkoja. 
Metsäautotie tulee Porojärven rantaan. Minkki juoksi tien yli Porojärven rannasta. 

Järvialueella on maisemiensa ja vanhojen luonnonmetsiensä vuoksi suuri merkitys 
retkeily-, kalastus- ja marjastusalueena. Poluista ja nuotiopaikoista päätellen seutu 
onkin erämiesten suosiossa. Järvien länsipuolella on aamiometsänsuojelukohde, ja 
Kieverrysjärvet kuuluvat muulla tavoin suojeltaviin tai huomioon otettaviin aamio-
metsäkohteisiin, jossa luonnonarvot on huomioitava talouskäytössä. 

64. Kaita-Kiekki (4), Kuhmo 4431 08, (liite 6/16), inv. -92 ja -93 

Kaita-Kiekki (79,2 ha) on muuten luonnontilainen erämaajärvi, mutta sen keski-
vaiheilta etelärannalta on hakattu noin 600 m matkalta lähimmillään noin 30 m päässä 
rannasta. Se sijaitsee kokonaan rajavyöhykkeellä. Pohjoisranta kuuluu Ystävyyden 
puistoon, Järven lounaispuolella noin 700 m päässä alkaa laaja hakkuu- ja ojitusalue. 

Rannoilla on yli 100 v. vanhaa kuivahkon kankaan mäntymetsää, osa on tuoreempaa 
VMT-kangasta ja suursaranevaakin on vähän. Paikoin rannan tuntumassa on 
korpijuotteja. Komeita keloja ja maapuita on jonkin verran. Lähellä rajavyöhykkeen 
rajaa on useita isoja kaulaamattomia haapoja. Naavaa esiintyy runsaasti. Vanhoja 
kantoja näkyy merkkinä vuosisadan alkupuolen hakkuista. Paikoin kuusikko on hyvin 
tiheää. 

Kaita-Kiekin lounaispuolella on luonnontilainen pieni suolampi, jonka rannoilla on 
rehevähköä vetistä nevaa. Siellä kasvaa mm. raatetta ja maariankämmekkää. Lammen 
eteläreunalla on kauniit kalliojyrkänteet. 

Kaita-Kiekinjoen alussa on majavanpesä ja joen varressa on majavan syönnöksiä. 
Vattukosken rannalla on hyvin rehevää saniaiskorpea: kotkansiipi, korpi- ja 
metsäimarre, hiirenporras, vehka, rentukka, ulpukka, rantaleinikki, ruohokanukka, 
metsätähti, mesiangervo, kurjenjalka, oravanmarja, lillukka, mesimarja, lakka, suo-
ja korpiorvokki, metsäkurjenpolvi, pihlaja ja tuomi. Kosken lähellä lenteli lepakko. 

Vattukosken alapuolella joen varressa on useita isoja haapoja. Majavan melkein 
ympäri kaulaaman, mutta hyvin hengissä olevan haavan ympärysmitta on 230 cm. 
Toisen myös majavan kaulaaman ympärykseltään 208 cm:n haavan juurelta löytyi 
liito-oravan (St) pipanoita. Nyt entisessä liito-oravan kolossa asui helmipöllö, joka 
kurkisteli pesäkolonsa suulta. 

Kaita-Kiekinjoen pohjoispuolella on muurainkorpea, kauempana joesta korpirämettä. 
Eteläpuolella on saniaiskorpea, jossa on vanhoja kantoja, muutamia runsaskääpäisiä 



40 

pökkelöitä, kohtalaisesti maapuuta ja isoja haapoja. Paikoin joen rannassa on 
luhtaniittyä. 

Idästä Kaita-Kiekinjokeen laskevan puron varressa on kolmemetrinen kuusenkanto~ 
jossa on erittäin runsaasti kuusenkääpää. Rajavyöhykkeen rajan lähellä oli männyn 
kelokannossa harmaasiepon pesä. Puron loppupää on vajaan kilometrin IL'atkalta 
luonnontilainen. Kankisuon etelä- ja itäpuolella on laaja hakkuuaukea, jonka halki 
puro virtaa. 

Kaita-Kiekki on hyvin rauhallinen järvi, koska se sijaitsee rajavyöhykkeellä. Siksi se 
on merkittävä erämaaeläinten turvapaikkana. Koillisrannalla on kalliojyrkänteet järveen 
laskevan Hanhipuron itäpuolella. Se on maisemiltaan komea paikka. Järvi sijaitsee 
valtion maalla. 

Kaita-Kiekki ja Vattukosken ympäristö pitäisi liittää Ystävyyden puistoon, koska 
siihen ei ennestään kuulu Elimysjärven lisäksi muita isompia järviä. Järven valuma-
alue ulottuu Venäjän puolelle. Ystävyyden puistoa perustettaessa sen tärkeimmäksi 
tehtäväksi määriteltiin tutkimus. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirillä on yhteistutkimus-
projekteja Ystävyyden puistoon kuuluvan Kostamuksen luonnonsuojelualueen ja 
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen vesientutkimuslaitoksen tutkijoiden 
kanssa Ystävyyden puistossa. Tutkimuskäyttö on Kaita-Kiekin tärkein suojeluperuste. 

65. Käkijärvien alue (4-5), Kuhmo 4324 06, Oiite 6/17), inv. -92 

Raatejoen loppupuoli, Ylä- ja Keski-Käkijärvi, Kuikkalammit sekä niiden laskupuro 
muodostavat luonnontilaisen pienvesikokonaisuuden aarniometsäkohteen sisällä. Siksi 
se on merkittävä suojelukohde. Alue on kokonaan valtion omistuksessa. 

Raatejoen alkupuoli (noin 1,6 km) kulkee hakkuuaukeiden keskellä, mutta loppupuoli 
(noin 2 km) on luonnontilainen. Joen varrella on rehevää saniais- ja muurainkorpea 
sekä kumpuilevaa vanhaa aarniomaista tuoretta kangasta. Keloja, pökkelöitä, maapuita 
ja aikaisemman puusukupolven isoja aihkeja on paikoin melko paljon. Metsäkortetta, 
-alvejuurta, hiirenporrasta, kurjenjalkaa, vehkaa, ulpukkaa, raatetta, lakkaa ym. kasvaa 
runsaana. Majavan patoallas ja asuttu pesä on joen loppupäässä. Pohjansirkku lenteli 
joenvarsipensaikossa. 

Ylä-Käkijärvi (7,0 ha) on täysin luonnontilainen kaunis erämaajärvi. Rannoilla on 
vanhaa mäntykangasta ja hieman suursaranevaa. Rantakalliot, kelot ja lakkapääpetäjät 
luovat jylhyyttä maisemaan. Siellä kasvaa mm. ulpukkaa, mesiangervoa ja tupasvillaa. 
Kuikkapari ja 3 sulkasatoista metsähanhea kertovat seudun rauhallisuudesta. 

Keski-Käkijärvi (13,0 ha) on rehevä ehkä umpeenkasvava pikkujärvi. Kaakkois-
kulmassa on vanha hakkuualue, joka on nyt majavan patoallasta, luhtamaista 
suursaranevaa. Talo ja peltoja on n. 200-300 m päässä rannasta. Muutamat pikku-
saaret kaunistavat maisemaa. Rannalla on melko vanhaa mäntymetsää, sekametsää ja 
jonkin verran saranevaa. Molempien Käkijärvien rannat ovat ojittamattomia. 

Kuikkalammit ovat luonnontilaisia pikkulampia ojittamattomalla suolla. Keskimmäisen 
ja eteläisen lammen välissä ja lähistöllä on vanhaa aarniomaista tuoretta kangasta ja 
rehevää muurainkorpea. Rannoilla on myös saranevaa. Ulpukkaa, vehkaa, raatetta, 
lakkaa, korpi- ja metsäimarretta ym. on rehevinä kasvustoina. Läntisimmän lammen 
luoteis- ja lounaispuolelta on hakattu noin 100 m päässä rannasta. 
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Kuikkalampien laskupuro on rehevä korpipuro. Puron länsikulmassa hakkuualue 
ulottuu lyhyellä matkalla puroon asti, mutta sillä ei ole juuri merkitystä luonnon-
tilaisuudelle. Puron alkuosa on osittain soistunut umpeen piilopuroksi. Puron varrella 
on vanhaa tuoretta kangasta, jossa on valtavia rinnakorkeusympärysmitaltaan noin 2,5-
metrisiä haapoja. Myös pensaikkoa, muurainkorpea ja saranevaa on puron rannoilla, 
jossa kasvaa mm. metsäkortetta, -alvejuurta, hiirenporrasta, vehkaa, ulpukkaa ja 
raatetta. 

Kohteen maisemat ovat vaihtelevat ja erämaisen kauniit. Maasto on mukavan 
kumpuilevaa. Metsät ovat melkein kauttaaltaan komeita vanhoja luonnonmetsiä. Joessa 
on muutamia koskia; viimeisessä on putouskorkeuttakin varsin paljon. Rauhalliset 
lammet ja järvet ovat tärkeitä pesimä- ja ruokailupaikkoja erämaaeläimille. Retkei-
ly- ja kalastusmahdollisuudet ovat hyvät, samoin soveltuvuus opetukseen. Alue olisi 
tärkeää suojella kokonaisuutena sekä aarniometsien että pienvesien kannalta. 

Kuva 20. Raatejoki. 

67. Kivijärvi ja Sutisenjärvi (4), Ristijärvi ja Kuhmo 4412 08, (liite 6/19) inv. -93 

Kivijärvi, Kivijoki, Sutisenjärvi, Sutisenjoki ja sen varrella olevat Pieni-Sutinen ja 
Sutisen jokilampi, Meilari ja neljä pikkulampea Sutisenjoen ja Meilarin välissä ovat 
jokseenkin luonnontilaisia erämaavesiä Ristijärven ja Kuhmon rajoilla. Luonnon-
tilaisena säilymiseen on luultavasti vaikuttanut se, että Kuhmon puolinen osa alueesta 
(mm. Sutisenjärvi) on puolustusvoimain hallinnassa. 
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Kivijärvi on noin 3 km pituinen ja reilun 200 m levyinen erämaajärvi. Vesi on 
ruskeahkoa, mutta kirkasta. Rannasta on enin osa moreenia, turvetta on n. 10 % ja 
louhikkoa, kivikkoa ja kalliorantaa on n. 7 %. Rantavyöhykkeestä on n. 90 % 
kuivahkoa mäntykangasta ja loput rämettä. Valuma-alueesta n. 55 % on metsää, 
30 % taimikkoa ja 15 % suota. 

Kivijärven etelärannalla on pieni vanha hakkuualue, samoin pohjoispääässä Putkiperän 
ympäristössä, mutta nyt niissä kasvaa muutaman kymmenen vuoden ikäistä 
mäntytaimikkoa. Uusia hakkuita on muutaman sadan metrin päässä rannasta, mutta ne 
eivät näy järvelle. Autiokämpän lähistöltä oli leimattu muutamia puita. Rantametsät 
ovat enimmäkseen n. 70 v. männikköä, mutta joukossa on huomattavasti vanhempiakin 
puita. Länsi- ja pohjoispuolen suot on ojitettu, ja niistä laskee neljä ojaa järveen. 

Kivijärvi on erämaisen ja rauhallisen tuntuinen kaunis järvi, jossa on muutamia 
pikkusaaria. Karut rannat ovat osin louhikkoiset ja kallioiset. Maisemat ovat jylhän 
kauniit. Rannoilla ja jäällä oli metsäpeuran jälkiä. Etelärannalla Kivijoen suulla on 
vanha uittokämppä, joka toimii nyt autiotupana. Retkeilyreitti kiertää järven. Kämpän 
vieraskirjan mukaan järvestä saa hyvin kalaa mm. ahventa ja haukea. Kivijärven 
pohjoispäässä on laavu. 

Kivijoki on Kivijärven lyhyt (vajaa 1 km) laskujoki, joka laskee rannoiltaan hakattuun 
Huotraan. Sitä on käytetty aikoinaan uittoon, joten koskiosuuksia on perattu. Rannan 
mäntykankaat ovat hakkaamatta. Joki sopii koskikaran talvehtimiseen, koska voimak-
kaan virran vuoksi kosket pysyvät avoimina koko talven. 

Kivijoella kasvaa mm. korpi- ja metsäimarrctta, hiirenporrasta, järvi- ja mctsäkortetta, 
riidenliekoa, metsäruusua, mctsätähteä, oravanmarjaa, kieloa, lillukkaa, mesimarjaa, 
korpi- ja suo-orvokkia, metsäkurjcnpolvea, kurjenjalkaa, ruohokanukkaa, terttualpia, 
karhunputkea, huopaohdaketta, tähti- ja pullosaraa, siniheinää, korpikastikkaa, 
ruokohelpeä ja rentukkaa. 

Sutisenjärvi on melko luonnontilainen järvi puolustusvoimain alueella. Itäpäässä on 
armeijan leirikeskus ja sauna rannalla. Saunan kohdalla järveen laskee piilopuro, jonka 
varressa on metsäkortekorpea. Itä- ja eteläpuolella muutaman sadan metrin päässä 
rannasta on hakkuualoja, mutta ne eivät näy järvelle. Pohjoispuolen suota on ojitettu, 
ja sieltä laskee 7 ojaa järveen. Sutisenjärven ja -joen pohjoispuolella on leimikoita. 

Rannoista on n. 95 % moreenia ja loput turvetta. Rantavyöhykkeestä on n. 95 % 
kuivahkoa tai kuivaa mäntykangasta ja 5 % suota. Valuma-alueesta on n. 60 % 
metsää, 30 % taimikkoa ja 10 % suota. Rantametsissä on paljon jäkälää, joten seutu 
on tärkeää metsäpeuran talvilaidunaluetta. Järvellä ja ympäristössä havaittiin yhteensä 
24 metsäpeuraa (Sh) kolmessa eri tokassa. Kanahaukka lensi järven yli. Kuikkapari 
(St) ui järvellä. 

Sutisenjoki lampineen (Pieni-Sutinen ja Sutisen Jokilampi) on luonnontilainen 
lukuunottamatta uittoa varten perattuja koskia. Pohjoispuolen ojitetulta suolta laskee 
4 ojaa jokeen. Rantametsiä ei ole viime aikoina hakattu, mutta lähimmillään reilun 
50 m päässä rannnasta on hakkuita. Rantavyöhykkeen maastotyypit ovat suunnilleen 
samat kuin Sutisenjärvellä. Osa rantametsästä on vanhempaa (yli 100 v.) melkein 
aamiometsäistä aluetta keloineen ja maapuineen. Ukkometso lähti lentoon joen 
varresta. 
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Kuva 21. Sutisenjoki. 

Sutisenjoen loppupäässä kasvaa korpi- ja metsäimarretta, metsä- ja järvikortetta, 
hiirenporrasta, sananjalkaa (harvinainen Kainuussa), riidenliekoa, kieloa, karhun-
putkea, lillukkaa, metsäkurjenpolvea, kultapiiskua, mesiangervoa, lakkaa, kurjen-
jalkaa, suopursua, juolukkaa, suokukkaa, vaiveroa, siniheinää, suoputkea, kanervaa, 
metsäruusua, metsätähteä, oravanmarjaa, nuokkutalvikkia, huopaohdaketta, aho-
keltanoa, suo-orvokkia, vilukkoa, ruohokanukkaa, rentukkaa, vehkaa, ulpukkaa, 
korpikastikkaa, jouhi- ja pullosaraa, korpipaatsamaa, tuomea, pihlajaa, haapaa ym. 

Maisemat joen varrella ovat mukavan kumpuilevat. Nättejä pikkukoskia on muutamia, 
yhdessä sukelteli talvella koskikara (Sh). Ilmoituksen mukaan joessa on tammukkaa. 
Sutisen Jokilammen rannalla on laavu, jonka kautta kulkee Kivijärven kiertävä 
retkeilyreitti. Joen yli menee kaksi kävelysiltaa. 

Meilari ja sen luoteispuolella olevat Turkkiharjun pikkulammet ovat luonnontilaisia 
suo- ja harjulampia. Meilari on reilun puolen kilometrin mittainen osin turve-, osin 
moreenirantainen harjulampi. Rantavyöhykkeestä puolet on kuivahkoa mäntymetsää 
ja puolet avosuota. Raidankääpää löytyi kahdelta raidalta ja luoteispuolen suon reunan 
monissa isoissa haavoissa oli haavankääpää. Valuma-alueesta metsää on noin puolet, 
taimikkoa n. 20 % ja suota 30 %. 

Lammen rantametsiä ei ole hakattu, mutta vajaan sadan metrin päässä lounaispuolella 
alkaa hakkuualue. Rantasoita ei ole ojitettu. Lammella lepäili talvella neljä metsä-
peuraa. Metsäautotie tulee n. 100 m päähän lammesta. Maisemaltaan lampi on kaunis 
mäntykankaiden ja ojittamattomien avosoiden välissä. 
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Järvi-, lampi- ja jokiketju on harvinaisen iso rannoiltaan melko iuonnontilaisena 
säilynyt kokonaisuus. Kauempana ympäristössä on laajoja hakkuuaukeita, joten 
hakkuilta säästyneen alueen suojeleminen olisi erityisen tärkeää eläimistön} varsinkin 
metsäpeuran ja tammukan sekä kasviston kannalta. Maisemallinen merkitys on suuri 
alueen monimuotoisuuden ja pienipiirteisyyden vuoksi. Virkistys- ja opetuskäyttöarvo 
on huomattava. Alueella on jo varsin paljon käyttöä retkeily- ja kalastuskohteena 
retkeilyrakenteiden vuoksi. Kohde on kokonaan valtion omistuksessa. 

68. Hevoshuuhdinpuro ja latvalammet (4), Kuhmo 4412 07, Oiite 6/18), inv. -93 

Hevoshuuhdinpuro, Perssilmänlammit, Latvalammit, Luomalampi, Eroke, Jatkos-
lammit sekä Aroken koillispuolinen lähde ovat rannoiltaan luonnontilaisia pien-
vesiä suurimmalta osaltaan ojittamattomalla Hevoshuuhdinsuolla ja sen luoteispuolella. 
Tie tulee noin 200 m päähän Arokesta. Perssilmänlampien pohjoispuolen kankailla on 
hakattu lähimmillään noin 50 m päässä lammesta. Hevoshuuhdinpuro on latvoiltaan 
noin 2 km matkalta luonnontilainen, mutta loppuosa kulkee taimikoiden keskellä. 

Alue on pienipiirteistä mäenkumpareiden, avosoiden ja pikkulampien mosaiikkia. 
Lammet ovat ruskeahkovetisiä ja niiden rannoilla on mm. suursaranevaa ja tupasvilla-
rämettä. Eteläisemmällä Perssilmänlammella on jyrkät rantakalliot. 

Puron varressa on paikoin korpikuusikkoa ja hieman ylempänä vanhaa VMT-
kangasta. Maapuuta on melko runsaasti ja keloja jonkin verran. Puronvarsimetsät ovat 
aamiometsätasoisia. Paikoin puro kulkee avosuolla. 

Virkistyskäyttöä alueella on, koska esim. Aroken rannalla on laavu. Maisemallista 
arvoa lisäävät vaihtelevat pinnanmuodot. Tärkeimmät suojeluperustcet ovat alueen 
luonnontilaisuus ja vanhat metsät. Alue on valtion maata. 

6.4 Paltamo 

Paltamossa esiintyy uhanalaisia kasveja mm. seuraavilla pienvesikohteilla: Kylmän-
puro, Horkanlampi, Särkinen ja Likolampi, Surmanpuro, Vuoripuro ja Näsäsenpuro 
ja Mutajärvi. (Kainuun liitto 1992). 

49. Kylmänpuro 3434 03, 04, Oiite 7/4) 

Kylmänpuro (Kontiomäki) on pitkässä laaksossa kohti pohjoisluodetta virtaava puro, 
jonka rantoja leimaa lettokorpisuus. Vaarantuneista lajeista alueella kasvaa vienan-
sara (Carex atherodes) ja lettosara (C. heleonastes). Sieltä on aikaisemmin löydetty 
vaarantunutta siperiankirjosaraa (Carex norvegica subsp. inferalpina). Silmällä-
pidettävistä lajeista tavataan hoikkarölli (Agrostis clavata ), kaislasara ( Carex 
rhyncophysa), lehtomatara (Galium triflorum) ja siperianvalvatti (Lactuca sibirica). 
Hoikkarölli ja vienansara ovat myös valtakunnallisesti uhanalaisia, silmällä-
pidettäviä. Alueelle sisältyy Kylmänpuron maakunnalliseksi lehtojensuojelukohteeksi 
ehdotettu alue. Kylmäpuroa on ehdotettu myös pienvesien- ja soidensuojelukohteeksi. 
(Kainuun Liitto 1992). 
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50. Horkanlampi-Viilonkallio 3432 11, Oiite 7 /4) 

Horkanlampi (Melalahti) ja sen viereinen Viilonkallio ovat kautta aikojen olleet 
tunnettuja useiden harvinaisten kasvien kasvupaikkoina. Viilonkallion alueella on 
paikoin vahvastikin laidunnettuja kallioketoja ja hakamaalehtoja. Horkanlammen 
itärannalla kasvaa edustavaa kalliolehtoa. Erittäin uhanalaisista lajeista alueella kasvaa 
lehtoarho (Moehringia trinervia). Vaarantuneista lajeista alueella viihtyvät horkka-
katkero (Gentianella amarella), kevätlinnunheme (Lathyrus vernus), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum ), kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum ), aholeinikki (Ranunculus 
polyanthemus) ja luonnonvarainen leskenlehti (Tussilago farfara). Horkkakatkero on 
myös valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji. Silmälläpidettävistä lajeista alueella 
kasvavat punakonnanmarja (!lctaea erythrocarpa ), mustakonnanmarja (A. spicata ), 
viherraunioinen (!lsplenium viride ), pussikämmekkä ( Coeloglossum viride ), lehto-
horsmaa (Epilobium montanum ), soikkokaksikko (Listera ovata ), hentosuolake 
(Triglochin palustris), metsävima (Vicia sylvatica), lehto-orvokki (Viola mirabilis), 
metsäorvokki (V. riviniana) ja kaiheorvokki (V. selkirkii). Alueella kasvaa myös 
uhanalaisia sammalia ja sieniä. Aluetta tulee hoitaa kohtuullisella laidunnuksella. 
Horkanlampea on ehdotettu valtakunnallisen pienvesiensuojeluohjelman kohteeksi. 
(Kainuun Liitto 1992). 

51. Särkinen ja Likolampi 3432 11, Oiite 7 /5) 

Särkisen ja Likolammen rannoilla (Kiehimänsuu) esiintyy lettosoita, joilla kasvaa 
suhteellisen runsaasti uhanalaista lajistoa. Särkisen lähdevaikutteisella pensastoisella 
rantaletolla kasvaa erittäin uhanalaista verikämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. 
cruenta ), joka on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Vaarantu-
neista lajeista alueilla kasvavat röyhysara (Carex appropinquata), vuorolehtihorsma 
(Epilobium davuricum), metsänemä (Epipogium aphyllum) ja kirkiruoho (Gymnade-
nia conopsea). Metsänemä on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. 

Silmälläpidettäviä lajeja alueen kasvistossa ovat mustakonnanmarja (Actaea spicata ), 
kalkkimaariankämmekkä (Dactylorhiza fuchsii), punakämmekkä (D. incarnata subsp. 
incarnata ), suovalkku (Hammarbya paludosa ), soikkokaksikko (Listera ovata ), 
lettopaju (Salix myrsinites) ja hentosuolake (Triglochin palustris). Likolampi sisältyy 
myös Likolampien maakunnalliseksi lehtojensuojelukohteeksi ehdotetulle alueelle. 
(Kainuun Liitto 1992). 

52. Hautaniitty-Surmanpuro 3434 02, Oiite 7/5) 

Hautaniityn-Surmanpuron (Kiehimänsuu) aluetta on ehdotettu myös maakunnalliseksi 
lehtojensuojelukohteeksi. Vähän avoimia kasvillisuustyyppejä sisältävät lettosuot 
leimaavat aluetta. Siellä kasvaa vaarantuneista lajeista tikankontti ( Cypripedium 
calceolus) ja karjalanruusu (Rosa acicularis). Tikankontti on myös valtakunnallisesti 
uhanalainen, silmälläpidettävä. Silmälläpidettävää soikkokaksikkoa (Listera ovata) 
kasvaa myös alueella. (Kainuun Liitto 1992). 

53. Vuoripuro 3432 09, Oiite 7/5) 

Vuoripuro (Melalahti) on Valkeisenlammesta lähtevä Itkonpuroon yhtyvä luonnon-
tilainen puro. Vaarantuneista lajeista siellä tavataan myyränporrasta (Diplazium 
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sibiricum) ja silmälläpidettävistä lehtotähtimöä (Stellaria nemorum ). Muita ra.vin-
teista alustaa vaativia lehtolajeja edustavat näsiä (Daphne mezereum) ja metsäruusu 
(Rosa majalis). (Kainuun Liitto 1992). 

54. Näsäsenpuro 3432 09, Oiite 7/5) 

Näsäsenpurolle (Kiehimänsuu) ehdotettava suojelualue sijaitstx kahdessa osassa 
Näsäsenlammen kahden puolen. Alueita halkovat purot, joidi.:11 E..:nee joskus 
niitetty. Kuusivaltaisissa puronvarsikorvissa tavataan niittymäistä suurruohoista lehtoa. 
Puro itsessään on kapea ja hiekkapohjainen. Vaarantuneista iajeista alueella kasvaa 
vienansara (Carex atherodes), korpinurmikka (Poa remota) ja purosätkin (Ranunculus 
trichophyllus subsp.trichophyllus). Vienansara ja purosätkin ovat myös valtahmmlh-
sesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Silmälläpidettävistä lajeista alueella kasvavat 
lehtomatara ( Galium triflorum ), siperiansinivalvatti (Lactuca sibirica) ja lehtotähtimö 
(Stellaria nemorum ). Läntiseen osaan liittyvällä lettorämeellä Suorannan talon luona 
kasvavat vaarantuneet tikankontti ( Cypripedium calceolus) ja kirkiruoho ( Gymnadenia 
conopsea). Tikankontti on myös valtakunnallisesti uhanalainen~ silmälläpidettäva. 
Näsäsenpuroa on ehdotettu pienvesien- ja soidensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 
1992). 

55. Mutajärvi 3441 10, (liite 7/6) 

Mutajärvi (Uura) on kirkasvetinen, liejupohjainen ja ravinteinen järvi Paitamon 
pohjoisosassa. Siinä kasvaa vaarantunutta litteävitaa (Potamogeton compressus). 
Aikaisemmin sieltä on löydetty myös vaarantunutta pitkälehtivitaa (P. praelongus). 
(Kainuun Liitto 1992). 

1. Saarijärvi (5), Paltamo 3434 08, (liite 6/19), inv. -89 

Saarijärvi (10,0 ha) on Nuphar-tyypin dystrofinen luonnontilainen metsäjärvi. Se on 
vajaat 800 m pitkä. Ruskeavetisen järven näkösyvyys on reilu metri. Turverantaa on 
n. 95 % ja hiekkarantaa n. 5 %. Suon lisäksi rantavyöhykkeessä on viidennes 
sekametsää. Valuma-alueella on hakkuita, joiden vaikutus järveen jää lieväksi. 
Metsäautotie kulkee n. 100 m päässä. 

Rannoilla ja vedessä kasvaa mm. hiirenporrasta, korpi- ja metsäimarretta, järvi- ja 
metsäkortetta, viita- ja korpikastikkaa, tähti-, jouhi-, muta-, riippa-, rahka-, pullo-
ja tuppisaraa, siniheinää, ruokohelpiä, järviruokoa (Phragmites australis), valko-
piirtoheinää (Rhynchospora alba), jouhivihvilää, leväkköä, tupasluikkaa, nurmi- ja 
rönsyrölliä, suokukkaa, vaiveroa, ruohokanukkaa, pyöreälehtikihokkia, suohorsmaa, 
mesiangervoa, terttualpia, raatetta, ulpukkaa, luhtakuusiota (Pedicularis palustris), 
suoputkea, kultapiiskua, mctsätähteä, korpiorvokkia, pohjanpajua ja juolukkapajua 
(Salix myrtilloides). 

Kyselyvastauksen mukaan järvessä on siikaa. UKK-reitti kulkee järven ohi ja 
eteläpuolella 200 m päässä on kämppä, joten virkistyskäyttömahdollisuudet (retkeily, 
kalastus) ovat hyvät. Maisemat ovat kauniit: koillisrannalla on mäntyharju. Suojelu-
perusteena on luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo. Järvi on yksityismaalla. 
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2. Pieni-Vauhkonen (4), Paltamo 3434 06, Oiite 6/19), inv. -92 

Pieni-Vauhkonen (3,0 ha) on melkein luonnontilainen nätti pikkulampi komeiden 
hakkaamattomien jäkäläkankaiden vieressä. Puusto on n. 100 v. mäntyä. Lammen 
länsipuolella on isovarpuista rämettä, jonka eteläosa on ojitettu. Rannoilla kasvaa mm. 
tupasvillaa, vaiveroa, lakkaa ja runsaasti suokukkaa. Lampeen laskee 3 ojaa, mutta ne 
ovat kasvaneet osittain umpeen. Niillä ei ole juuri merkitystä lammen tilaan, jollei 
niitä perata. Viereisen Iso-Vauhkosen koillispuolella on hakkuuaukea, mutta se ei näy 
Pieni-Vauhkoselle. 

Lammen eläimistö on varsin rikas: metsäviklo, pikkukuovi, käki, järripeippo, 
leppälintu, n. 50 pikkukäpylintua, ukkometso ja majava. Lampi ympäristöineen on 
tärkeä pesimisalue monille linnuille ja muille eläimille. Lampi on maisemallisestikin 
arvokas. Rannan kumpuilevat kuivat jäkäläkankaat ja suokukkaa kasvavat suot ovat 
karuudessaan kauniit. Ne soveltuvat hyvin retkeilyyn, kalastukseen ja opetuskäyttöön. 
Yksityinen omistaa alueen. 

5. Vaarainjoki (4), Paltamo 3432 09, (liite 6/20), inv. -89 

Vaarainjoki on erittäin kaunis puro, jolla on lehtoiset, suunnilleen luonnontilaiset 
rannat. Se on n. 12 km mittainen. Vesi on ruskeaa, mutta kirkasta. Yläjuoksu 
Kalajärveltä on ojitettu Raappananmäen tielle asti. Alajuoksullaan Kivesjärveen 
laskeva Vaarainjoki on maatalouden muuttama. Valuma-alueella on hakkuita, mutta 
ne eivät juuri vaikuta puroon. 

Alueellisesti uhanalainen, silmälläpidettäväksi luokiteltu lehtotähtimö (Stellaria 
nemorum) kasvaa runsaana pitkin puron lehtoisia rantoja. Muita puron kasveja ovat 
mm. karhunputki, pikkuvesitähti (Callitriche palustris), viilto- ja tuppisara, niitty-
nurmikka, koiranvehnä (Elymus caninus), pohjantähkiö (Phleum alpinum), nuokku-
helmikkä, metsäkorte, korpi- ja metsäimarre, kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), 
rantamatara, metsäkurjenpolvi, ojakellukka, oravanmarja, käenkaali, metsätähti, 
sudenmarja, kangas- ja metsämaitikka, nuokkutalvikki, pohjanpunaherukka, 
metsäruusu, lillukka, vadelma, luhtatähtimö, aitovirna (Vicia sepium ), korpi orvokki, 
tuomi ja raita. 

Vaarainjoen eteläpuolella n. 400 m päässä joesta on valtakunnalliseen lehtojen-
suojeluohjelmaan kuuluva Kivesvaaran lehto. Sen kasvillisuus on GOFiT-, Ff- ja 
GOMaT-lehtoa, lehtokorpea, saniaislehtokorpea sekä muuta korpea. Uhanalaisista 
lajeista esiintyy vaarantunutta korpinurmikkaa (Poa remota ), joka on rauhoitettu Oulun 
ja Lapin lääneissä. Silmälläpidettäviä uhanalaisia lajeja lehdossa ovat puna- ja 
mustakonnanmarja (Actaea erythrocarpa ja spicata ), lehtohorsma (Epilobium mon-
tanum ), lehtomatara (Galium triflorum), lehtotähtimö, kullero (Trollius europaeus) 
sekä lehto-, metsä- ja kaiheorvokki (Viola mirabilis, riviniana ja selkirkii). 
(Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988). 

Ilmoituksen mukaan kalastoon kuuluu sekä harjus että tammukka. Lisäksi puro on 
ilmoitettu saukon reviiriksi. Rehevän, osin luonnontilaisen puron maisemallinen 
merkitys on suuri. Siksi sillä on virkistyskäyttöarvoa. Suojeluperusteina ovat harjuksen 
ja tammukan sekä uhanalaisen lehtotähtimön esiintyminen ja maisemallinen arvo. 
Vaarainjoki on yksityismaalla. 
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9. Nahka puro (3), Paltamo 3432 08, Oiite 6/22), inv. -89 

Nahkapuro laskee Pienestä Melasesta noin 4 km päässä Jokijärveen. Putom;korkeutta 
on noin 45 m. Vesi on vaaleanruskeaa, mutta kirkasta. Luonnontilaltaan se on 
muuttunut: alueella on sekä metsäojituksia että hakkuita, pari tien ja rautatien alitusta, 
rantapeltoja ja -niittyjä. Lyhyt (n. 400 m) luonnontilainen osuus yl~juoksulla on 
erittäin kaunista koskista puronvarsilehtoa. 

Kohteen tekee arvokkaaksi siellä esiintyvä uhanalainen lehtopaisami (Impatiens 
nolitangere ), joka on luokiteltu hävinneeksi Kainuusta. Lisäksi Nahkapurolla on 
lehtotähtimöä (Stellaria nemorum ), joka on Kainuussa silmällä pidettävä uhanalainen 
laji. Nahkapurolla on lehtojensuojelutyöryhmän mietinnössä paikallisesti merkit-
täväksi luokiteltu lehto. 

Kuva 22. Lehtopalsami Nahkapurolla. 
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Purolla kasvaa myös siankärsämöä, poimulehteä, karhunputkea, hiirenporrasta, korpi-
ja metsäimarretta, pelto- ja metsäkortetta, kotkansiipeä, rentukkaa, raatetta, korpi-
kaislaa (Scirpus sylvaticus), pikkupalpakkoa, kelta-, harmaa-, tähti-, jänön- ja 
kalvassaraa, ruokohelpiä, timoteitä (Phleum pratense ), pohjantähkiötä (P. alpinum ), 
nurmi- ja rönsyrölliä, metsäkastikkaa (Calamagrostis arundinacea), pohjan-
nurmikkaa, koiranvehnää, nurmilauhaa, suohorsmaa, mesiangervoa, rantamataraa, 
metsäkurjenpolvea, ojakellukkaa, jouhivihvilää, terttualpia, oravanmarjaa, käen-
kaalia, vilukkoa (Parnassia palustris), niittyhumalaa (Prunella vulgaris), kurjen-
jalkaa, pikkutalvikkia (Pyrola minor), rönsyleinikkiä, luhtavuohennokkaa, kangas- ja 
metsämaitikkaa, kultapiiskua, vadelmaa, lillukkaa jne. 

Kyselyvastauksen mukaan purossa on tammukkaa ja rapua. Maisemallisesti arvokkain 
on yläjuoksun puronvarsilehto. Suojeluperusteena on huippuharvinaisen lehtopalsamin 
esiintyminen, sillä muita tunnettuja kasvupaikkoja ei Kainuussa ole. Kohde on 
yksi tyismaalla. 

22 ja 34. Uusi.joki (5) ja Nuotti.joki (4), Paltamo 3434 07 ja 08, (liite 6/21), inv. -89 

Saarisenpohjasta Nuottijärveen laskeva Uusijoki kulkee valtaosan 1,2 km:n pituu-
destaan notkelmassa, joka osin on hyvinkin kapea. Veden laatu on hyvä. Ranta-
vyöhyke on kuusi- ja sekametsää sekä pensaikkoa, Saarisenpohjan rannoilla ja 
puron keskivaiheilla maasto on soista. Luonnontilaa ovat muuttaneet tien alitus-
kohdan siltakansi rakennelmana ja hakkuut valuma-alueella. Kummankin vaikutus 
jää lieväksi. 

Uusijoella kasvaa mm. hiirenporrasta, korpi- ja metsäimarretta, metsä- ja lehto-
kortetta (Equisetum sylvaticum ja E. pratense), harmaa-, tähti-, jokapaikan- ja 
pullosaraa, nuokkuhelmikkää, niittynurmikkaa, metsälauhaa, suokelttoa, vaiveroa, 
rantamataraa, metsäkurjenpolvea, vesikuusta, purovitaa, pikkupalpakkoa, terttualpia, 
raatetta, oravanmarjaa, käenkaalia, metsätähteä, luhtavuohennokkaa, nuokkutalvikkia, 
lillukkaa, järvisätkintä ja rönsyleinikkiä. 

Nuottijoki on erittäin hieno hiekkapohjainen puro, joka laskee Nuottijärvestä 
Miesjokeen. Rannat ovat kuusi-, lehti- ja sekametsää. Joen suulla on vanhan padon 
jäänteet ja rantametsiä on hakattu vuosia sitten, luonnontilaa vain lievästi muuttaen. 
Kartalla tähän joltisenkin soiseen maastoon on merkitty kohtuullisesti vanhoja 
ojituksia, joista osa laskee jokeen. Nuottijoki on kirkasvetinen. 

Nuottijoella tavattiin mm. korpi- ja metsäimarretta, isoalvejuurta (Dryoptens ex-
pansa ), järvikortetta, riidenliekoa, harmaa-, tähti-, jokapaikan- ja pullosaraa, jouhi-
vihvilää, siniheinää, kevätpiippoa, oravanmarjaa, metsätähteä, ulpukkaa, ruskoärviää, 
puro- ja heinävitaa, siimapalpakkoa, isovesihemettä (Utricularia vulgaris ), pikku-
talvikkia, lakkaa, juolukkaa, korpi- ja suo-orvokkia. 

Kyselyvastauksen mukaan jokien kalastossa on ainakin tammukkaa ja pikku-
nahkiaista. Maisemallisesti kauniilla jokireitillä on myös virkistyskäyttöarvoa. Seutu 
on oivaa retkeilymaastoa. UKK-reitti kulkee alueen vierestä. Suojeluperusteena ovat 
luonnontilaisuus, tammukan esiintyminen ja maisemalliset tekijät. Kohde on 
yksityismaalla. 



50 

25. Teerilampi (5), Paltamo 3434 08, Oiite 6/22), inv. -92 

Teerilampi (1,0 ha) on kaunis pieni suolampi osittain ojittamattomalla Isolla, 
Teerisuolla. Lammen etelä- ja länsipuolella on ojitettu; lähin oja on n. 200 m päässä. 
Vajaan 1 km:n päässä on turvetuotantoalue, joten lammen luonnontilaa uhkaavana 
tekijänä on turvetuotannon laajeneminen lammen rantasoille tai lähimetsien hakkuut. 
Lammelle näkyviä metsiä ei ole vielä hakattu. 

Ympäristön suo on isovarpuista rämettä ja rahkanevaa, jossa on vetisiä rimpiä jä 
kuivempia jänteitä. Tupasvillaa kasvaa runsaasti, samoin suopursua ja karpaloa. 
Myös lakkaa, suokukkaa, vaivaiskoivua, ulpukkaa ym. kasvaa lammella. Kahlaajia 
suolla lenteli useampia: kapustarinta, pikkukuovi, valko- ja metsäviklo. Mm. niiden 
ja muiden erämaaeläinten elinympäristönä pitäisi jättää loput Teerisuosta ojittamatia 
ja reunametsät hakkaamatta. 

Maisemallinen arvo on merkittävä. Varsinkin tupasvillan kukinta-aikaan suo lainehtii 
tuulessa valkoisena pumpulimerenä. Virkistys- ja opetuskäyttöä haittaa se, että 
lähimmältä tieltä on matkaa n. 700 m vaikeakulkuista vetistä suota. Kostamuksen 
rautatie kulkee n. 300 m päästä. Lampi ympäristöineen on yksityisomistuksessa. 

28. Sotkajärvi ja Matalajärvi (4-5), Paltamo 3432 11, Oiite 6/2), inv. -92 

Sotkajärvi on muutaman kymmenen metrin pituinen umpeenkasvava suolampi. 
Ympäröivä Matalansuo on suurimmalta osaltaan ojittamaton, mutta reunoilta ojitettu. 
Lähin oja on noin 400 m päässä. Matalansuo on lyhytkortista nevaa ja tupasvilla-
rämettä, jossa kasvaa mm. tupasvillaa, suokukkaa ja lakkaa. Lammella uiskenteli 
tukkasotka, mistä se on ilmeisesti saanut nimensäkin. Suolla varoitteli neljä paria 
pikkukuoveja ja metsäviklo. Matalansuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun 
perusohj elmaan. 

Sotkajärven pohjoispuolella 500 m päässä sijaitseva Matalajärvi (16,0 ha) on melkein 
umpeenkasvanut suolampi. Matalajärvi on maakunnallisesti arvokas lintuvesikohde. 
Lähin oja on noin 200 m päässä. Matalajärven rantasuo oli valkoisenaan tupasvillaa. 
Lammella pesii noin 150 parin naurulokkiyhdyskunta, kalalokki, jouhisorsa, tuk-
kasotka, haapana, tavi ym. Kohde on suojelun arvoinen runsaan linnuston ja kauniin 
suomaiseman vuoksi. Hyviä lintujärviä on Kainuussa vain vähän. 

Metsäautotie tulee noin 400 - 500 m päähän Tappusenmäelle, mistä on hakattu noin 
15-20 v. sitten ja istutettu mäntyä. Lampien itäpuolen kankaat ovat nuorta mänty-
metsää ja muutamassa pienessä metsäsaarekkeessa on vanhempaakin männikköä. 
Asutusta on noin 1 km:n päässä. Uhkaavana tekijänä lammille on umpeenkasvu. 
Lähimetsät eivät ole hakkuukypsiä vielä pitkään aikaan. Alue on pääosin yksityis-
maata. Matalansuon pohjoisosa on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. 

Kohde soveltuu hyvin retkeily-, tutkimus- ja opetuskäyttöön. Esim. koululaiset voivat 
tehdä linturetkiä alueelle. Jos Matalajärven lähistölle rakennettaisiin lintutomi, voisi 
siitä tarkastella lintuja kaukoputkella niitä häiritsemättä. 
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37. Ellukka (3), Paltamo 3432 11, (liite 6/22), inv. -89 

Luonnontilaltaan muuttunut Ellukka (3,0 ha) on maisemallisesti merkittävä, kaunis 
pikkulampi. Rannat ovat tavanomaisen turpeen lisäksi louhikkoa ja kivikkoa, ja 
rantavyöhykkeessä on kuusi- ja sekametsää, peltoa sekä suota. Lounaispuolen mäki 
nousee jyrkästi kallioisena ja rehevänä. Rannalla on kaksi mökkiä, lisäksi sekä 
rantametsissä että valuma-alueella on vaikutukseltaan kohtuullisia hakkuita. Hakkuu-
aloja on aurattu tai äestetty. 

Ellukan lehdot kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojcluohjelmaan. Kasvillisuus 
vaihtelee lehtoniityistä ja kuivista lehdoista tuoreisiin GOMat- ja GORT-lehtoihin, 
kosteisiin GOFit-lehtoihin sekä lehtokorpiin. Uhanalaisista lajeista alueella esiintyy 
lehtojen suojelutyöryhmän mietinnön mukaan erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lehto-
arhoa (Moehringia trinervia) sekä vaarantuneita lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) 
ja karjalanruusua (Rosa acicularis). Silmälläpidcttäviksi luokiteltuja lajeja Ellukalla 
ovat puna- ja mustakonnanmarja (Actaea erythrocarpa ja spicata), pussikämmekkä 
(Coleoglossum viride), lehtomatara (Galium triforum), kullero (Trollius europaeus), 
metsävima (Vicia sylvatica) sekä lehto-, metsä- ja kaiheorvokki (Viola mirabilis, 
riviniana ja selkirkii). (Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988:16). 

"Kainuun uhanalaiset kasvit"-julkaisun mukaan Ellukalla esiintyy lisäksi vaarantuneita 
myyränporrasta (Diplazium sibiricum) ja horkkakatkeroa ( Gentianella amarella) sekä 
silmälläpidettävää pohjanruttojuurta (Petasites frigidus) (Kainuun Liitto 1992). 

Kuva 23. Ellukka 
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Inventoinnin yhteydessä löydettiin vaarantunutta uposvesitähteä (Callitriche her--
maphroditica). Muita havaittuja lajeja olivat mm. luhtasara (Carex vesicaria), järvi-
ja metsäkorte, vesikuusi, luhtalemmikki (Myosotes scorpioides ), terttu- ja ranta-alpi 
(Lysimachia thyrsiflora ja vulgaris), rantakukka (Lythrum salicaria), kelluskeiholehti 
(Sagittaria natans), vesihierakka (Rumex aquaticus), vilukko, luhtakuusio, halava 

lix pentandra ), järvikaisla (Schoenoplectus lacustris) ja suo-orvokki. 

Ellukka on myös maakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojelukohde. Tärkeimmät 
suojeluperusteet ovat monet uhanalaiset kasvilajit sekä maisemallinen arvo. Kohde on 
yksityismaalla. 

40. Pajupuro (4), Paltamo 3434 03, (liite 6/23), inv. -89 

Vain 1,2 km:n pituinen Pajupuro laskee Pajulammesta Iijärveen. Tämä maatalous-
ympäristössä oleva puro on maisemallisesti erikoinen ja kaunis laajojen luhta-
niittyjensä vuoksi. Luonnontilaa ovat lievästi muuttaneet hakkuut valuma-alueella 
sekä maanviljely ja rantaniittyjen niitto. 

Oulun yliopiston kasvimuseon hoitajan Tauno Ulvisen ilmoituksen mukaan Pajupurolla 
esiintyy Kainuusta hävinneiksi luokiteltuja hernesaraa (Carex serotina subsp. sero-
tina) ja pikkunoidanlukkoa (Bothrychium simplex) sekä vaarantunutta suikeanoidan-
lukkoa (B. lanceolatum ). Niitä ei löytynyt inventoitaessa. 

Purolta löydettiin mm. luhtakastikkaa (Calamagrostis stricta), tupassaraa (Carex 
juncella ), timoteitä, järvikortetta, vehkaa, nurmihärkkiä ( Cerastrum fontanum ), luhta-
ja rantamataraa, jouhivihvilää, niittynätkelmää (Lathyrus pratensis), ranta- ja 
niittynurmikkaa, niittyleinikkiä, rantapalpakkoa ja hiirenvirnaa. 

Pajupurolla nähtiin sini- tai ruskosuohaukka. Suojeluperusteena ovat uhanalaiset kasvit 
ja erikoinen maisema. Puro sijaitsee yksityismaalla. 

41. Humalapuro (4), Paltamo 3434 08, Oiite 6/23), inv. -89 

Humalalammesta lähtevä Humalapuro kulkee pituutensa noin 600 metriä sekametsässä 
kunnes yhtyy Saukkopuroon. Puro on suurruoko- ja saniaistyyppinen ja hieno. Vaaran 
rinteessä on komea pärskyvä putous. Uoma on perattu kymmeniä vuosia sitten ja 
metsäojitusta on. Lisäksi alajuoksulla on jonkinlaiset myllyn rauniot. Vaikutukset 
luonnontilaan ovat kuitenkin lieviä. 

Humalapuron-Saukkopuron lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (pilkutettu 
karttaan). Alueella on edustavia kotkansiipi- ja isoalvejuurivaltaisia saniaislehtoja 
sekä pohjansinivalvatti- ja mesiangervovaltaisia suurruoholehtoja. Lehtojensuojelu-
työryhmän mietinnön mukaan alueella on vaarantunutta humalaa (Humulus lupulus) 
sekä silmälläpidettäviä lehtotähtimöä (Stellaria nemorum) ja kaihe-orvokkia (Viola 
selkirkii). 

Inventoitaessa löydettiin uhanalaisista lajeista humalaa, mistä puro lienee saanut 
nimensäkin. Muita puron kasveja ovat mm. hiirenporras, korpi- ja metsäimarre, 
metsä- ja isoalvejuuri, kotkansiipi, metsäkorte, hentosara (Carex disperma), vehka, 
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myrkkykeiso (Cicuta virosa), ruohokanukka, suokeltto, metsäkurjenpolvi, vanamo, 
oravanmarja, käenkaali, sudenmarja, nuokkutalvikki, pohjanpunaherukka, lakka, 
vadelma, lillukka, pikkupalpakko ja karpalo. 

Rehevällä lehtopurolla putouksineen on suuri maisemallinen arvo. Virkistys- ja 
opetuskohteeksi se sopii mm. monipuolisen kasvillisuutensa ansiosta. Tärkein 
suojeluperuste on uhanalaisten kasvien esiintyminen. Kohde on Yhtyneet Paperi-
tehtaat Oy:n ja yksityisten omistuksessa. 

Kuva 24. Humalapuro 

48. Mäkilampeen laskeva puro (3), Paltamo 3434 05, Oiite 6/23), inv. -92 

Puro on vain n. 300 m pituinen. Sen varrella on hyvin rehevää kasvillisuutta. Se on 
melko lailla muuttunut luonnontilaltaan: yläpuolen suota on ojitettu, itäpuolelta on 
hakattu paikoin rantaan asti, tie kulkee puron yli ja sen vieressä on pieni soramonttu. 
Ylempänä puron ympärille on jätetty vanhaa kuusikkoa pieneksi suojavyöhykkeeksi, 
mutta enimmäkseen rannalla on lehtimetsää ja pensaikkoa. 

Suojelun arvoiseksi kohteen tekee lehtokasvillisuus. Siellä on kasvanut tikankonttia, 
mutta inventointikäynnillä sitä ei löytynyt. Lajeja on runsaasti: kotkansiipi, metsä-
alvejuuri, hiirenporras, metsäkorte, lehtokorte, metsäimarre, korpi-imarre, rentukka, 
kurjenjalka, metsätähti, oravanmarja, sudenmarja, mesimarja, lakka, lillukka, vadelma, 
mesiangervo, karhunputki, suokeltto, huopaohdake, suo-ohdake, metsäkurjenpolvi, 
maariankämmekkä, nurmitatar, suo-orvokki, korpiorvokki, pikkutalvikki, kangas- ja 
metsämaitikka, ojakellukka, niitty- ja rönsyleinikki, rantamatara, maitohorsma, 
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korpikastikka, nuokkuhelmikkä, jokapaikansara, pullosara, harmaasara jne. Esim. 
kotkansiipeä ei kasva Kainuussa kovin monessa paikassa. 

Puron yläpuolella on rehevä lettomainen suo, jossa kasvaa mm. runsaasti maarian-
kämmekkää. Pienoismaisemaltaan puron varsi on komeaa kotkansiipilehtoa, mutta 
laajempi maisema on turmeltu. Opetuskäyttöä purolla olisi lähinnä kasvilajin-
tuntemuksen kannalta. Rehevyytensä vuoksi se kannattaisi suojella. Alue on yksityis-
omistuksessa. 

Kuva 25. Mäkilampeen laskeva puro. 

6.5 Puolanka 

Puolangalla on uhanalaisia kasveja mm. seuraavilla pienvesillä: Iso Vuorijärvi, 
Karhupuro, Sikapuro, Alasuonpuro, Kapustajoki, Teerilampi ja -puro ja Iso 
Vuorilampi. (Kainuun Liitto 1992). 

70. Iso Vuorijärvi 3441 12, Oiite 7 /6) 

Vuorijärvien (Väyrylä) vesikasvistoon sisältyy useita uhanalaisia lajeja. Vaarantuneita 
lajeja edustavat välkevita (Potamogeton lucens) sekä välkevidan ja heinävidan ris-
teymä, vaskivita (P. x zizii). Ison Vuorijärven itärannalla tavataan luonnontilaista, 
lehtomaista ja kuusivaltaista sekametsää. Alueella sijaitsee myös kalkkikallio-
jyrkänne, jota on jossakin määrin louhittu. Vaarantuneita lajeja edustavat tikankontti 
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( Cypripedium calceolus ), hentokorte (Equisetum scirpoides ), kirjokorte (E. variegatum) 
ja horkkakatkero ( Gentianella amarella ). Tikankontti ja horkkakatkero ovat myös 
valtakunnallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Silmälläpidettävistä lajeista alueella 
kasvavat punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa ), kalkkimaariankämmekkä 
(Dactylorhiza fuchsii) ja punakämmekkä (D. incarnata subsp. incarnata ). Alueella 
kasvaa myös uhanalaisia sammalia. Vuorijärvien aluetta on ehdotettu myös pien-
vesiensuojelukohteeksi sekä maakunnalliseksi lehtojensuojelukohteeksi. (Kainuun 
Liitto 1992). 

71. Karhupuro, Kärsämö 3444 01, Oiite 7/6) 

Kärsämön (Rasinkylä) autiotalon alueella sijaitsee Kainuun ainoa varma erittäin 
uhanalaisen pohjannoidanlukon (Bothrychium boreale) kasvupaikka. (Kainuun Liitto 
1992). 

72. Sika puro 3444 03, Oiite 7 /6) 

Sikapurolla (Joukokylä) kasvavat vaarantuneista lajeista nuppisara (Carex capitata) ja 
lettosara (C. heleonastes). Lettosara on valtakunnallisesti uhanalainen, silmällä-
pidettävä laji. Sikapuroa on ehdotettu myös maakunnalliseksi lehtojensuojelukohteeksi. 
(Kainuun Liitto 1992). 

73. Alasuonpuro 3444 05, Oiite 7/6) 

Alasuonpuron (Lylykylä) suojelualueeksi ehdotettava alue on lähes luonnontilaista, 
vähävetisen puron varrella sijaitsevaa koivulettomaista, ravinteista suota, joka jatkuu 
puron alajuoksulle. Siellä kasvaa Suomessa harvinaista röyhy- ja liereäsaran risteymää 
( Carex appropinquata x diandra ), jonka seuralaisena kasvaa liereäsaraa ( Carex 
diandra ). Muista ravinteista kasvualustaa vaativista lettokasveista alueella kasvavat 
suokeltto ( Crepis paludosa ), hoikka villa (Eriphorum gracile ), lettovilla (E. lati-
folium) ja isotalvikki (Pyrola rotundifolia ). (Kainuun Liitto 1992). 

74. Kapustajoen Alajakso 3442 10, Oiite 7/6) 

Kapustajokivarressa (Leipivaara) Ala jakson pellosta itäkaakkoon sijaitsee ruoste-
lähteinen ja -puroinen koivulettomainen suo, jolla kasvaa lettolajistoa. Alueella 
esiintyy suotyyppinä harvinaista lähdelettoa. Lievästi etelään viettävä suo on jaettu 
ojalla kahteen osaan, muutoin suo on lähes luonnontilainen. Erittäin uhanalaisista 
lajeista alueella tavataan turjanhorsmaa (Epilobium laestadii). Turjanhorsman 
kasvupaikka on lajille Suomen eteläisin ja samalla ainoa Kainuussa. Vaarantuneista 
lajeista alueella kasvaa metsänemä (Epipogium aphyllum) ja lettorikko (Saxifraga 
hirculus ), jotka ovat ~yös valtakunnallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Silmällä-
pidettäviä lajeja edustaa usein lettorikon seurassa tavattava lettotähtimö (Stellaria 
crasszfolia ). Kapustajokea on ehdotettu myös pienvesiensuojelualueeksi. (Kainuun 
Liitto 1992). 
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75. Teerilampi ja -puro 3444 02, 0iite 7/7) 

Kuirivaaran alueelle sijoittuu Teerilampi, missä sijaitsee yksi kolmesta jouhivihdan 
(Potamogeton filiformis) esiintymispaikasta Kainuussa. Lampi on osaksi hiekka-
osaksi mutapohjainen ja matala. Itse Teerilampi kuuluu Kuirivaaran lehtojensuojelu-
alueeseen, joka on perustettu asetuksella vuonna 1992. Suojelualueen raja kulkee 
Teeri puron ylintä juoksua pitkin puolen kilometrin matkan. Teerilampea ja Teeripuroa 
on ehdotettu myös pienvesiensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

76. Iso Vuorilampi ja Vuorisuo 3533 05, Oiite 7 /7) 

Vuorilampea (Suolijärvi) reunustaa ravinteinen letto- ja lähdevaikutteinen suo. 
Vuorisuo on laaja ravinteinen suo. Alueella kasvaa vaarantuneista lajeista röyhysaraa 
( Carex appropinquata) ja nuppisaraa ( C. capitata ). Silmälläpidettävistä lajeista 
tavataan vuorolehtihorsmaa (Epilobium davuricum) sekä lettopajua (Salix myrsinites ). 
Vuorisuolla kasvaa silmälläpidettävistä lajeista hirssisaraa ( C. panicea) ja pohjan...., 
ruttojuurta (Petasites frigidus). Aluetta on ehdotettu soidensuojelukohteeksi ja siihen 
sisältynee myös Vuorilammelle ehdotettu maakunnallinen lehtojensuojelukohde. 
(Kainuun Liitto 1992). 

13. Louhenjoki (4), Puolanka 3443 02 ja 03, (liite 6/24), inv. -89 

Louhenjoki on maisemallisesti arvokas, osin syvässä kanjonissa kulkeva luonnon-
tilainen puro. Kartalla joen yläjuoksulle on merkitty jonkin verran ojituksia. Joen 
puolivälin mutkakohdan, Pirunkirkon ympärillä on metsähallituksen aarnialue. 
Pirunkirkossa on ilmoitettu esiintyvän huomionarvioisia sammalia ja jäkäliä. Lisäksi 
Louhenjoessa on tammukkaa ja pikkunahkiaista. 

Louhenjoella on varsin rehevää ja runsaslajista kasvillisuutta: hiirenporrasta, 
metsäkortetta, korpi- ja metsä-imarretta, riidenliekoa, viilto-, mätäs-, harmaa-, 
jokapaikan-, pullo- ja tuppisaraa, tuoksusimaketta, lampaannnataa (Festuna ovina), 
pohjantähkiötä (Phleum alpinum), koiranvehnää (Elymus caninus), keräpäävihvilää 
(Juncus conglomeratus), kevät- ja sykeröpiippoa (Luzula pilosa ja sudetica ), 
nuokkuhelmikkää, ruokohelpiä, pikku vesi tähteä ( Callitriche palustris ), rentukkaa, 
purovitaa, pikkupalpakkoa, metsätähtimöä (Stellaria longifolia ), karhunputkea, 
kissankäpälää (4-ntennaria dioica), huopaohdaketta, kieloa (Convallaria majalis), 
suokelttoa, näsiää, silmäruohoa (Euphrasia sp. ), metsäkurjenpolvea, ojakellukkaa, 
sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum ), vanamoa, oravanmarjaa, käenkaalia, iso-
talvikkia (Pyrola rotundifolia ), metsäruusua, lakkaa, vadelmaa, luhtavuohennokkaa, 
metsätähteä, korpiorvokkia, tuomea ja raitaa. 

Louhenjoki sopii hyvin esim. retkeily- ja opetuskohteeksi. Louhenjoki pitäisi suo-
jella monesta syystä: komeat maisemat varsinkin Pirunkirkon lähellä, tammukan 
esiintyminen, rehevä kasvillisuus ja luonnontilaisuus. Joki on enimmäkseen valtion 
omistuksessa. 
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32. ja 39. Heinijoki ja sen latvalammet (3-4), Puolanka 3442 10, 3444 01, 3441 12 ja 
3443 03, Oiite 6/25), inv. -85, -89 ja -92 

Heinijoki alkaa Haukijärvestä Haukijoki-nimisenä purona, joka muuttuu Jokilampien 
jälkeen Heinijoeksi. Heinijoki on noin 21 km:n pituinen ja laskee Vihajärveen. Noin 
2 km ennen Vihajärveä Heinijokeen liittyy idästä Liejeenjoki, joka on toinen Heinijoen 
reitin suurehko joki ja hyvä tammukkajoki. 

Haukijoki lähtee Haukijärvestä noin 3 m leveänä louhikkoisena purona, joka on 
korkean veden aikana koskea. Havaintoaikana (24.7.1985) osuus oli lähes kuivilla. 
Haukijärven ja Vääränlammen puolivälissä Haukijoen ylittää metsäautotie. Tällä 
kohdalla joki virtaa kohtuullisesti ja siinä on kivipohja. Alempana pohja muuttuu 
soraiseksi ja osittain mutaiseksi. Rannat ovat heinikkoiset ja vesikasveja on vähän, 
tyypillisin laji on palpakko. Ympäristön muuttuessa soiseksi, puro syvenee ja virtaus 
hidastuu. Tammukoille on hyviä suojapaikkoja pajujen varjostamien rantapenkkojen 
alla. Ympärysmetsät oli osaksi hakattu aukeiksi ja aurattu. 

Luonnontilaisen Väärälammen jälkeen joen latvaosa on luonnontilainen n. 4 km:n 
pituudelta yksityismaan rajalle asti. Joen varrella tai lähistöllä on useampia lähes 
luonnontilaisia geologisesti mielenkiintoisia harjulampia: Kirveslampi, Pussinen, Ala-
ja Keski-Pussinen, isompi Jokilampi, Pettävänlammet ja Lehmilammit. Myös 
Louhenvaaralta Keski-Pussisen kohdalle laskeva Heinijoen sivupuro on suhteellisen 
luonnontilainen lukuunottamatta latvan muutamia ojia. 

Tällä osuudella joki virtaa harjukumpujen välissä. Harjualue ulottuu Vääränsärkiltä 
Väärälammen eteläpuolelta Pettävänvaaralle Lehmilampien luoteispuolelle. Väärän-
särkkien harjualue on todettu harjututkimuksessa geologisesti ja maisemallisesti erittäin 
merkittäväksi. Vääränsärkkien-Pettävänvaaran alue kuuluu valtakunnalliseen harjujen-
suojeluohjelmaan. Kainuun seutukaavaliitto on ehdottanut sitä maisemansuojelualu-
eeksi tai luonnonhoitometsäksi, jossa metsää tulisi käsitellä vain maisemanhoidollisin 
harvennuksin ja rakentaminen sekä kaivuu tulisi kieltää. 

Alueen kcskiosia on käsitelty harvennus- tai siemenpuuhakkuin. Vallitsevana 
metsätyyppinä on kanervatyypin kuiva kangas, paikoin metsä on puolukkatyypin 
kuivahkoa mäntykangasta ja jonkin verran esiintyy jäkälätyypin karukkokangasta. 
Rannalla on mm. rehevää metsäkortekorpea, jossa kasvaa paikoin runsaasti koivua, 
leppää ja pajua. Joessa kasvaa ulpukkaa, raatetta, korpikastikkaa ym. Muutamassa 
kohdassa joen yläjuoksulla rentukka on kasvanut joen umpeen. Rantakorvessa kasvaa 
myös maariankämmekkää, metsäruusua, karhunputkea, mesiangervoa ym. Louhi-
purossa esiintyy Tauno Ulvisen mukaan uhanalaisista lajeista vaarantunutta puro-
sätkintä (Ranunculus trichophyllus) ja silmälläpidettävää viitasaraa (Carex tenui-
flora ), mutta niitä ei löytynyt inventoitaessa. 

Maisemat joen varressa ovat tosi hienot. Joessa on muutamia koskia ja komeita 
pikkuputouksia. Niiden kohdalla on jyrkät rantakalliot. Runsaskivisyys joessa ja 
rannoilla, rehevä kasvillisuus ja korkeat harjurannat antavat joelle omaperäisen leiman. 

Väärälampi on noin 1,3 km:n pituinen turverantainen erämaalampi. Rantametsät ovat 
noin 50-60 v. kuivahkoa mänty kangasta ja hieman vanhempaa tuoretta kuusivaltaista 
sekametsää, jossa on kohtalaisesti lehtipuuta. Ranta on lyhytkorsinevaa, jossa kasvaa 
mm. monitähkävillaa ja vaivaiskoivua. Maisemaltaan lampi on kaunis kumpuilevan 
maaston keskellä. Rannalla oli 4 venettä, joten lammella on virkistyskäyttöä. 
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Kirveslampi, Pussinen, Ala- ja Keski-Pussinen ovat pieniä harjulampia Heinijoen 
latvoilla. Keski-Pussisen länsipuolelta on avohakattu, mutta rantaan on jätetty 
muutaman kymmenen metrin suojavyöhyke. Ala-Pussisen rannalla kulkee uusi 
metsäautotie, mutta toistaiseksi rantoja ei ole hakattu. Ojituksia ei ole rantasoilla. 
Siellä kasvaa mm. maariankämmekkää. Komeat kumpuilevat mäntykankaat nostavat 
maiseman arvoa. 

Isompi Jokilampi ja Lehmilammit kuuluvat samaan oligotrofisten harjulampien 
ketjuun. Läntisimmän Lehmilammen etel · olella tien toisella puolella on pieni 
soramonttu ja itäisimmän Lehmilammen lähistöltä on hakattu hieman. Tie kulkee 
varsin läheltä jokaista lampea. Ne eivät siis ole täysin luonnontilaisia, mutta maise-
miltaan lampialue on jylhä. 

Eteläisimmän Lehmilammen vesi on tosi kirkasta, joten se näyttää vihreävetiseltä. 
Ympäröivät metsät ovat enimmäkseen kuivahkoa mäntykangasta, jossa on myös 
koivua seassa. Jokilammen rannalla on tuoreempaakin kuusivaltaista kangasta. 
Rantasuot ovat tupasvillarämettäja lyhytkorsinevaa. Läntisimmän Lehmilammen luona 
lenteli kuukkeli. 

Pettävänlammet ovat myös luonnontilaisia suolampia ojittamattomalla Pettävänsuolla. 
Rantasuo on tyypiltään lyhytkorsinevaa, jossa kasvaa mm. monitähkävillaa, juolukkaa 
ja rahkasaraa. Lampien kautta virtaava Hamppupuro on reheväkasvuinen korpipuro, 
jonka varrella kasvaa mm. mesiangervoa, lakkaa, metsäimarretta ja -kortetta. 
Hamppupuron varsi on hakattu ylempää tien eteläpuolelta, joten sillä ei ole suojelu-
arvoa. Pettävänlammet ovat luonnontilaisina suojelunarvoisia. 

Heinijoen ja Louhipuron haarassa Heinijoki on noin 4 m leveää hidasta suvantoa, 
jossa on paljon hyviä suojapaikkoja tammukoille. Ympärysmetsä oli hakattu aukeaksi 
Heinijoen rantaan saakka. Louhipuron haarasta noin 5 km:n matkan Hepokönkäälle 
saakka Heinijoessa vaihtelevat kosket ja syvät suvantopaikat. Ylävirralla kosket ovat 
vähävetisiä, keskimäärin noin 20 cm syviä. Suvantopaikat ovat hitaasti virtaavia 
hiekka/sorapohjaisia ja kasvustoltaan niukkoja virtoja. Tyypillisimmät lajit ovat 
palpakko, vita, vesikuusi ja ärviä (Myriophyllum sp. ). Runsaat syvänteet (yli 1 m) ja 
joen pohjalle kaatuneet puunrungot sekä juurakot tarjoavat runsaasti suojapaikkoja 
suurillekin purotaimenille. 

Suomen korkein vesiputous Hepoköngäs muodostaa kaloille luonnollisen vaellus-
esteen, jonka yläpuolella ei esiinny esim. harjusta. Könkään alapuolinen koski, jonka 
pituus on noin 600 m, oli havaintoaikana (31.7.1985) hyvin vähävetinen (syvyys 
keskimäärin 20 cm), mutta mahdollisia kutusoraikkoja koskessa oli jokseenkin 
runsaasti. 

Kukkaropuron haaran jälkeen Heinijoki virtaa kohtalaisen nopeana, non 10 - 15 m 
leveänä, mutkittelevana suvantona Puolanka - Paltamo -tielle saakka, minkä jälkeen 
se vähitellen levenee muodostaen välillä noin 20 m leveitä poukamia. Suvanto on 
keskimäärin noin 1/2 - 1 m, alajuoksulla jopa 2 m syvä, hiekk hjainen ja usein 
lähes kasviton. Paikoin joen mutkiin on muodostunut syviä, noin 40 - 50 metriä 
leveitä lampareita, joissa on mutapohja. Jokiuomassa on runsaasti piilopaikkoja 
tammukoille ja harjuksille kaatuneiden puunrunkojen ja juurakoiden alla. Ympärys-
metsät on osaksi hakattu ja aurattu jokeen asti. 

Noin kilometriä ennen Liejeenjoen haaraa Heinijoki alkaa virrata nopeammin. 
Alempana seuraa noin 500 m pitkä, vuolaasti virtaava Haarainkoski. Koskessa oli vettä 
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havaintoaikana (24.7.1985) keskimäärin 20 - 40 cm. Syvännepaikkoja ja kutu-
soraikkoja oli runsaasti, joten koski soveltunee hyvin myös vaelluskalojen poikas-
tuotantoalueeksi. Liejeenjoen haaran jälkeen Vihajärveen saakka Heinijoki näyttää 
peruskartan mukaan virtaavan suvantona. 

Heinijoesta saatiin v. 1985 koekalastuksessa pintaperholla ja uistimella 4 tammukkaa 
(16 - 23 cm, 38 - 102 g) ja pintaperholla 5 harjusta (20 - 26 cm, 60 - 138 g). 
V. 1992 inventoinnin yhteydessä tammukoista tehtiin näköhavaintoja, mutta onki-
minen ei tuottanut tulosta. Korppeja lenteli puron varressa. 

Heinijoki ja sen latvojen lähilammet kannattaisi suojella yhtenäisenä alueena, koska 
ne muodostavat maisemallisen kokonaisuuden, jossa on arvokkaalla harjualueella 
useampia merkittäviä pienvesiä. Hepokönkäällä on ennestään hyvin pieni aamialue. 
Lisäksi aamialueen länsipuolelta on hankittu lisäaluetta luonnonsuojelutarkoituksiin 
Heinijoen molemmin puolin. Kohteen suojeluarvo perustuu osittaiseen luonnon-
tilaisuuteen, ainutlaatuiseen harjumaisemaan ja tammukan sekä harjuksen esiin-
tymiseen. Virkistys-, opetus- ja tutkimuskäyttöarvo on merkittävä. Heinijoen 
alkupuoli on valtion, samoin loppupuolella reilun parin kilometrin osuus ennen 
Liejeenjoen risteystä. Keski-ja loppuosa on yksityisomistuksessa. Joen valuma-alue 
on 128,6 km2 ja keskivirtaama 1,41 m3/s (11,57 - 0,33 m3/s). 

Kuva 26. Heinijoki ja Keski-Pussinen. 
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41. Saarijärven retkeilykalastusalue (4-5), Puolanka 3442 07, Oiite 6/23), inv. -92 

Saarijärvi, Ronkajärvi, Rautalampi, Kirkaslammet ja muutamat muut pikkulammet 
ovat tosi kauniita järviä ja lampia melko laajalla hakkaamattomalla ja ojittamat-
tomalla alueella. Suurin osa niistä kuuluu retkeilykalastusalueeseen. Melkein joka 
lammen rantaan on tehty tie ja pitkospuupolut. Myös nuotiopaikkoja, laavuja ja 
keittokatoksia on monen lammen rannassa. Autoille on tehty parkkipaikkoja. 
Alueella on vanha kalanviljelylaitos, joka ei enää ole käytössä. Kovin luonnon-
tilaisia lammet eivät siis rakentamisen vuoksi ole, mutta maisemat ovat mahtavia. 

Saarijärvi on sokkeloinen komea oligotrofinen järvi, jonka rannoilla kasvaa yli 100 v. 
kuivahkoa mäntykangasta. Keloja, aihkeja ja maapuita on jonkin verran. Kirkas-
vetisessä järvessä on monta pientä saarta. Siinä kasvaa mm. ulpukkaa ja järvikortctta. 
Lounaisrannalla on metsähallituksen vuokrakämppä ja muitakin retkeilyrakenteita on 
rannoilla. Järvellä pesii kuikkapari. 

Ronkajärvi ei kuulu retkeilykalastusalueeseen, mutta on kuitenkin hakkaamaton ja 
ojittamaton rannoiltaan. Rantametsät ovat n. 80-100 v. kuivahkoa mäntykangasta. Tie 
kulkee rannan tuntumassa. 

Rautalampi, Kirkaslammet ja muut alueen lammet ovat enimmäkseen turverantaisia 
suolampia. Rannoilla on isovarpuista rämettä ja hieman kauempana rannasta kuivahkoa 
kangasta. Siellä kasvaa tupasvillaa, vaivaiskoivua, vaiveroa, karpaloa, suokukkaa ym. 

Kuva 27. Saarijärven retkeilykalastusalue. 
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Alue on suosittu kalastuspaikka. Järviin ja lampiin on istutettu pyyntikokoista 
kirjolohta. Varsinkin kesällä siellä liikkuu paljon kalastajia, joten luonnonrauhaa sieltä 
on turha etsiä. Virkistyskäyttöarvo on siis merkittävä. 

Retkeilykalastusalueen luoteispuolella Mustasuolla on laaja hakkaamaton ja ojittama-
ton alue, jossa on komeaa vetistä silmäkenevaa vanhojen mäntykankaiden välissä. 
Siellä on myös muutama luonnontilainen suolampi, mm. Saavilampi. Koko alue olisi 
suojelun arvoinen luonnontilaisuutensa ja erämaisten maisemiensa vuoksi. Se on 
kokonaan valtion maata. Retkeilykalastusalue on kooltaan varsin pieni eikä se 
välttämättä takaa alueen koskemattomuutta tulevaisuudessa. 

63. Saarijärvi (3), Puolanka 3444 04, Oiite 6/27), inv. -92 

Saarijärvi (37,6 ha) on rauhallinen erämaajärvi, jonka rantametsät ovat hakkaamat-
tomat. Ympäröiviä soita on ojitettu jonkin verran, mutta ei aivan rannan tuntumasta 
Havukkarämettä lukuunottamatta. Ojitusalueilta laskee 7 ojaa järveen. Rannat ovat 
melko vanhaa (80-100 v .) kuivahkoa mänty kangasta; jonkin verran on myös iso-
varpuista rämettä ja suursaranevaa. Järvessä kasvaa mm. hieman järvikortetta ja 
ulpukkaa. Vesi on melko kirkasta, ja järvi on oligotrofinen. Kuikkapari ja yksi 
poikanen lipuivat järvellä. 

Rannalla on yksi mökki, joka sopeutuu melko hyvin ympäristöön. Muutamia veneitä 
ja metsähallituksen rakentama venetela oli rannassa. Metsäautotie tulee rantaan. 
Valuma-alueella on hakkuuaukeita, mutta ne eivät näy rantaan. Luonnontilaa uhkaavat 
mahdolliset rantojen hakkuut ja rakentaminen. 

Kumpuilevat mäntykankaat ja pieni pyöreä saari kaunistavat maisemaa. Järvi sopii 
retkeily- ja kalastuskäyttöön. Venerannassa on hiekkapohja, joten siinä on hyvä uida. 
Järven suojeluperusteena on luonnontilaisuus ja merkitys kuikan ym. erämaaeläinten 
pesimäympäristönä. Rannat ovat metsähallituksen hallinnassa lukuunottamatta vajaata 
0,5 km:n rantaviivaa länsirannalla. 

64. Vattulampi ja Äikänlampi (5), Puolanka 3444 02, Oiite 6/27), inv. -92 

Vattulampi ja Äikänlampi ovat täysin luonnontilaisia suolampia. Ne sijaitsevat 
korkealla (322,6 m mpy) Kuirivaaralla melko laajalla hakkaamattomalla ja ojitta-
mattomalla alueella. Lähin hakattu alue (nyt noin 10 v. mäntytaimikkoa) on noin 
1 km:n päässä länsipuolella. Lähistön metsät ovat yli 100 v. tuoreen kankaan 
kuusimetsää, jossa kasvaa paljon lehtipuuta ( enimmäkseen koivua, mutta myös haapaa 
ja raitaa) seassa. Keloja, pökkelöitä ja maapuuta on melko paljon. Alue kannattaisi 
inventoida aarniometsäkohteena, kun kartoitus laajenee pohjoisemmaksi. 

Lammet ovat dystrofisia ruskeahko- mutta kirkasvetisiä. Rannoilla on rahkanevaa ja 
tupasvillarämettä, jossa kasvaa tupasvillan lisäksi mm. monitähkävillaa, karpaloa ja 
suopursua. Soistumisen vuoksi ne saattavat kasvaa umpeen. Paikallisten kalamiesten 
ilmoituksen mukaan Vattulammessa on taimenta. 

Lähin tie on yli 1 km:n päässä, joten lammet ovat erämaisia. Maisemallinen arvo on 
suuri. Ne soveltuvat hyvin kalastus-, retkeily- ja tutkimuskäyttöön. Tutkimuksen 
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kannalta ne ovat mielenkiintoisia, koska ne sijaitsevat niin korkealla ja niiden valuma-
alue on suhteellisen luonnontilainen. Siksi myös eräretkeilymahdollisuudet ovat hyvät. 
Alue on tärkeä elinympäristö vanhojen metsien uhanalaisille lajeille. Lammet ovat 
ehdottomasti suojelun arvoisia, koska ne sijaitsevat aarniometsien keskellä komealla 
vaaralla. Kohde on valtion omistuksessa. 

69. Nuottilampi ja lähteet (5), Puolanka 3533 01, Oiite 6/26), inv. -93 

Nuottilampi, sen lounaispuoliset lähteiköt, Pikku-Nuottilampi ja Nuottilammen läpi 
virtaava puro ovat luonnontilaisia pienvesiä ojittamattomalla Jänissuolla. Tie kul-
kee Jänissuon eteläreunalla noin 50 m päässä Nuottilammesta. Jänissuolta löytyy 
erilaisia lettokorpia ja -rämeitä, lettoväkäsammal (Campylium stellatum)-lettoa, 
sirppisammal (Drepanocladus)-lettoa sekä pienialaisesti lettolierosammal (Scorpi-
dium )-rimpilettoa. 

Jänissuon eteläpuolisen rinnemetsän arvoa nostavat useat lehtojuotteet, lähteiköt ja 
tihkupinnat. Rinteessä sijaitsee kolme lähdettä. Itäisimmän ympäriltä löytyy 
lehtomaista puronvarsikorpea sekä suurruoholehtoa. Lajistossa esiintyy mm. 
punaherukka, tesma sekä silmällä pidettävät lehtomatara ( Galium triflorum ), lehto-
tähtimö (Stellaris nemorum ), pohjansinivalvatti ( Cicerbita alpina ), kaiheorvokki 
(Viola selkirkii) ja mustakonnanmarja (Actea spicata). Näin usean uhanalaisen lajin 
esiintyminen lisää merkittävästi alueen luonnonsuojelullista arvoa. 

Jänissuon eteläpuolella on leimikoita tien päästä Pikku Nuottilammen itäpuolelle asti. 
Hakkuista tulisi luopua pienvesirajauksen sisäpuolella. Alue on inventoitu pohjoisen 
luonnonarvojen inventoinnin yhteydessä. Tärkein suojeluperuste on monien uhanalais-
ten lajien ja suotyyppien esiintyminen. Kohde on valtion maalla. 

6.6 Ristijärvi 

Ristijärvellä esiintyy uhanalaisia kasvilajeja Kirkaspurolla, joka on todettu hyväksi 
pienvesikohteeksi. (Kainuun liitto 1992). 

15. Kirkaspuro 3443 05, Oiite 7 /7) 

Kirkaspuron (Uva) ja Lauttapuron yhtymäkohdassa on hakattua puronvarsilehtoa, 
jossa uhanalaista lajistoa on kuitenkin säilynyt. Aluetta on aikoinaan myös niitetty. 
Kotkansiipilehto jatkuu Kirkaspuron vartta ylöspäin. Siellä kasvavat vaarantuneista 
lajeista korpinurmikka (Poa remota) ja luonnonvarainen leskenlehti (Tussilago 
farfara) sekä silmällä pidettävistä pohjannokkonen (Urtica dioica subsp. sondenii). 
(Kainuun Liitto 1992). Puro on todettu pienvesi-inventoinnissa hyväksi kohteeksi. 
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14. Hoikkalammit (5), Ristijärvi 4412 05, (liite 6/30), inv. -93 

Hoikkalammit, Valkea-Hoikka ja Mustalampi ovat luonnontilaisia lampia ojittamat-
tomalla nevalla. Tie kulkee läntisimmän Hoikkalammin päästä läheltä rantaa. Lampien 
välisellä nevalla mesotrofiaa ilmentävät mm. siniheinä sekä rimmissä kasvava 
konnanlieko. Enimmäkseen alueen suot ovat oligotrofisia nevoja ja rämeitä. 

Hoikanlehto lampien lounaispuolella on lähinnä variksenmarja-mustikkatyypin 
kuivahkoa kangasta. Puusto on lähes luonnontilainen. Koivun osuus on suuri, yksittäin 
esiintyy APS-mäntyjä, joissa näkyy palojäljet, sekä APS-maapuita. Lampien 
koillispuolen kankailla puusto on hieman vaatimattomampaa, mutta rakenne on 
samankaltainen. Ruosteikonsuolta Hoikkalampiin laskevan puron ympäristössä on 
koivuvaltaista heinä- ja ruohokorpea. 

Lampien pohjoispuolella rinteen alaosalla kasvillisuus muuttuu korveksi. Rinteen osalla 
metsä on jo saanut aamiometsäpiirteitä. Lahopuun osuus on merkittävä ja osa puustosta 
on jo kuolemassa. Suuri osa lahopuustosta on eriasteisesti lahonnutta koivua. Myös 
haapaa ja raitaa löytyy jonkin verran. 

Alue muodostuu noin 125-vuotiaista metsistä sekä niiden välissä olevista räme- ja 
nevajuoteista. Hoikkalammilta Mustalammelle ulottuva lampiketju on maisemallisesti 
vaikuttava. Tärkeimmät suojeluperusteet ovat luonnontilaisuus ja vanhat metsät. Alue 
on inventoitu pohjoisen luonnonarvojen inventoinnin yhteydessä. Kohteen maan-
omistaja on valtio. 

6.7 Sotkamo 

Sotkamossa esiintyy uhanalaisia kasveja mm. seuraavilla pienvesikohteilla: 
Pohjoispuro, Ominginpuro, Kalliolampi, Humalapuro-Myllypuro, Löytölänlammen-
puro, Perkkiönlampi, Rimpilampi ja Lauttolampi. (Kainuun Liitto 1992). 

87. Pobjoispuro, Hiidenvaara 3344 07, (liite 7/7) 

Hiidenvaaran (Laakajärvi) itäpuolella soidensuojelualueen ulkopuolella sijaitsee 
kaksi lettoa; Hiidenvaaran itärinteen letto Pohjoispuron varrella ja Löytösensuo. 
Itärinteen letto on tyypillinen lettoinen rinnesuo. Löytösensuo on ojitettu 1970-
luvulla, mutta ojat ovat jo tukkeutuneet. Ojitus on aiheuttanut leton pensoittumisen. 
Kuitenkin alueella on säilynyt silm idettävää lajistoa; punakämmekkä (Dactylorhiza 
incarnata subsp. incarnata ), kaitakämmekkä (D. traunsteineri) ja soikkokaksikko 
(Listera ovata ). Kaitakämmekkä on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmällä-
pidettävä. Alueita on ehdotettu myös soidensuojelualueiksi. (Kainuun Liitto 1992). 

88. Ominginpuro 3344 06, (liite 7 /7) 

Ominginpurolla (J ormaskylä) sijaitsee toinen erittäin uhanalaisen korpisorsimon 
(Glyceria lithuanica) kasvupaikoista Kainuussa. Vaarantuneista lajeista puron varressa 
kasvaa luonnonvarainen humala (Humulus lupulus) ja silmälläpidettävistä pitkäpää-
sara (Carex elongata). Puronvarsi ei ole täysin luonnontilainen, sillä puroa lienee 
joskus perattu. Puroa on ehdotettu myös pienvesiensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 
1992). 
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89. Kalliolampi, Vuoriniemi 4322 12, (liite 7/8) 

Vuoriniemi (Tipasoja) sijaitsee Pienen Tipasjärven rannalla Sotkamon kaakkois-
osassa. Se on kallioinen niemi, missä kallioiden väliin jää pienialaisia lettosoita. 
Lettosoilla kasvavat erittäin uhanalaiset verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata 
subsp. cruenta) ja kalliokielo (Polygonatum odoratum). Verikämmekkä on myös 
valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Vaarantuneista lajeista kallioilla 
tavataan tunturikiviyrtti (Woodsia alpina) ja lettosoilla rus iirtoheinä (Rhyn-
cospora fusca ). Silmälläpidettävistä lajeista alueella kasvaa soikkokaksikko (Listera 
ovata ). (Kainuun Liitto 1992). 

90. Humalapuro-Myllypuro 3433 04, (liite 7/9) 

Humalapuron alue (J ormaskylä) sisältyy jo aikaisemmin ehdotetulle Humalapuron 
paikalliselle lehtojensuojelukohteelle. Humalapuroa on joskus perattu ja aluetta 
laidunnettu, mutta muutoin se on luonnontilainen. Humalapuron yläjuoksu, Myllypuro, 
on perattu paikoin yli metrin syvyydeltä. Sen ympäristö on myös hakattu ja alue on 
vesoittunut. Kuitenkin alueella on säilynyt uhanalaista lajistoa. Vaarantuneista lajeista 
siellä tavataan velholehti ( Circaea alpina) sekä luonnonvarainen humala (Humulus 
lupulus) ja leskenlehti (Tussilago farfara). Silmälläpidettäviä lajeja alueella kasvaa 
useita; pitkäpääsara (Carex elongata), kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas), 
pohjanruttojuuri (Petasites frigidus ), pohjannokkonen (Urtica dioica subsp. sondenii) 
ja kaiheorvokki (Viola selkirldi). Humalapuroa on ehdotettu pienvesiensuojelu-
alueeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

91. Löytölänlammenpuro 3433 02, (liite 7 /8) 

Löytölänlammen (Korholanmäki) länsipuolella lammen laskupuron (Mätäspuron) 
varrella sijaitsee huomattava puronvarsilehto, jossa kasvaa useita uhanalaisia lajeja. 
Alueelta mainitaan korpisorsimo (Glyceria lithuanica), mutta sitä ei etsinnöistä 
huolimatta 1990 löydetty. Silmälläpidettävistä lajeista purolla kasvavat musta-
konnanmarja 0ctaea spicata), lehto-orvokki (Viola mirabilis) ja kaiheorvokki (V. 
selkirkii). Alueella esiintyy myös koiranheisipensaita (Viburnum opulus) sekä 
luonnontilaisella kasvu paikallaan sananjalkaa (Pteridium aquilinum ). (Kainuun Liitto 
1992). 

92. Perkkiönlampi 3433 02, (liite 7 /8) 

Perkkiönlammen (Korholanmäki) eteläpuolella on ojittamaton, lettorämepohjainen 
notko, josta on löydetty uhanalaisia lajeja. Erittäin uhanalaisen sääskenvalkun 
(Microstylis monophyllos) kasvupaikka sijaitsee siellä. Valtakunnallisesti uhan-
alaista, vaarantunutta, sääskenvalkkua ei tavata muualta Kainuusta. Myös vaaran-
tunut orkidea metsänemä (Epipogium aphyllum) on löytänyt sijansa sieltä. Metsän-
emä on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Alueen etelälaidan 
lehtokorvessa kasvavat silmälläpidettävät mustakonnanmarja (Actaea spicata ), 
lehto-orvokki (Viola mirabilis) ja kaihekorvokki (V. selkirkii). (Kainuun Liitto 
1992). 
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93. Rimpilampi ja Lampila 3433 02, Oiite 7 /8) 

Rimpilammella (Korholanmäki) tavataan katajaista lettorämettä sekä kallioista suon 
reunusta. Alueen puusto on hakattu ja suota on osin ojitettu. Lampilan alue on rehevää 
kuusikkoa, josta löytää pienen kallionkin. Nämä kaksi aluetta ovat suojelullisesti 
arvokkaita niillä kasvavan vaarantuneen tikankontin (Cypripedium calceolus) vuoksi. 
Tikankontti on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Rimpi-
lammella kasvaa lisäksi myös silmälläpidettävää kalkkimaariankämmekkää 
(Dactylorhiza fuchsii) ja Lampelassa kaiheorvokkia (Viola selkirldi). (Kainuun Liitto 
1992). 

94. Lauttolampi 3433 02, Oiite 7 /8) 

Lauttolammen lehtojensuojelualuetta (Korholanmäki) tulee laajentaa etelään ja 
lounaaseen siten, että mahdollisimman monen uhanalaisen lajin kasvupaikka sisältyy 
suojelualueeseen. Lammen länsirannalla on kalliolehtoa, jossa kasvaa useita uhan-
alaisia lajeja. Lammesta länteen lähtevän puron varrella on lettorämettä. Laajennuksen 
alueella on kasvupaikat vaarantuneista lajeista röyhysaralla (Carex appropinquata), 
vienansaralla (C. atherodes), tikankontilla (Cyprideum calceolus), myyränportaalla 
(Diplazium sibiricum) ja lehtokuusamalla (Lonicera xylosteum ). Näistä lajeista 
tikankontti on myös valtakunnallisesti uhanalainen, silmälläpidettävä. Silmällä-
pidettävistä lajeista ehdotettavalla laajennuksella kasvavat punakonnanmarja (Actaea 
erythrocarpa ), mustakonnanmarja (A. spicata ), pitkäpääsara ( Carex elongata ), 
pussikämmekkä ( Coeloglossum viride ), soikkokaksikko (Listera ovata) ja kaihe-
orvokki (Viola selkirkii). Lauttolampea on ehdotettu myös pienvesiensuojelu-
kohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

3. ja 6. Romulampi ja Ylimmäinen Katajalampi (4-5), Sotkamo 4411 07 ja 10, Oiite 6/27) 
inv. -90 ja -92 

Romulampi (10,8 ha) on kaunis erämaalampi hakkaamattomalla alueella. Rannoilla 
on enimmäkseen vanhaa kuivahkoa mäntykangasta, jossa on lehtipuuta paikoin 
runsaastikin. Vanhaa tuoretta kangasta on länsirannalla. Osa rannasta on isovarpuista 
rämettä, osa kalliota. Lammen koillisrannalla on korkea kallioinen mäki, joten 
maisemallisesti lampi on arvokas. Mäen itäpuolella on komea kalliojyrkänne, mutta 
sen pohjoispuolella on pieni hakkuualue. 

Rantarämeitä on ojitettu jonkin verran, ja uusi tie tulee etelästä noin 300 m päähän. 
Sen päästä on hakattu ja todennäköisesti hakkuita jatketaan lähemmäs järveä. Läheisen 
sepelimurskaamon jyske kuuluu lammelle. Täysin luonnontilainen lampi ei ole, mutta 
geologisilta muodoiltaan ja maisemiltaan mielenkiintoinen. 

Romulammen itäpuolella sijaitseva Ylimmäinen Katajalampi (0,8 ha) on tärkeä 
pienvesikohde. Se on täysin luonnontilainen lampi, jonka etelä- ja pohjoisrannoilla on 
erityisen upeat kalliot. Ympäröivä sekametsä on vanhaa ja kaunista, erämaista. Siellä 
kasvaa mm. tervaleppää, pihlajaa, suokukkaa, vaiveroa, riidenliekoa, lakkaa ja 
karpaloa. Noin 200 m päässä lammen eteläpuolella kulkee metsäautotie, ja sen vierellä 
on taimikkoa. Lampi inventoitiin v. 1990 eikä sitä ole sen jälkeen tarkistettu, joten se 
voi olla muuttunut. 
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Romulammen ja Ylimmäisen Katajalammen välissä sijaitsevien Katajanlampien 
pohjoispuolella on myös komeita kalliojyrkänteitä, mutta niiden ympäristöstä on 
hakkailtu. Lähistöllä on myös soramonttu ja sepelimurskaamo. 

Alue soveltuu retkeily-, kalastus- ja opetuskäyttöön, sillä ympäristössä on vielä jäl-
jellä hakkaamatonta metsää ja keskiosiltaan ojittamaton Pieni Teerisuo. Romuvaaran 
seudulla on tosi vaihtelevat maisemat ja pinnanmuodot: runsaasti kallioisia korkeita 
mäkiä jyrkänteineen ja niiden välissä suojuoteissa pikkulampia. Maisemallinen arvo 
on tärkein suojeluperuste, vaikka ihmisen toiminta näkyy paikoin selvästi. Kohde on 
yksityismaalla. 

Kuva 28. Ylimmäinen Katajalampi. 

18. Rätäkkö (5), Sotkamo 4411 07, Oiite 6/28), inv. -90 

Harjualueella sijaitseva Rätäkkö (2,0 ha) on erikoisen muotoinen, kaunis turve-
rantainen lampi. Se on kirkasvetinen oligotrofinen vajaan 400 m mittainen suolampi. 
Lammen rannoilla ja kaventumassa on runsaasti pieniä turvemättäitä tarjolla lintujen 
pesimäalustoiksi. Lammella havaittiin metsäviklo ja liro, jotka pesivät siellä. 

Rantavyöhykkeestä on n. 70 % mäntymetsää, 10 % sekametsää ja 20 % suota. 
Valuma-alueesta on 95 % metsää ja 5 % suota. Ympäröivä metsä on vanhaa ja 
kaunista, osin jäkäläkangasta. Ajouria näkyi itärannalla hieman, mutta lampi on silti 
hyvin luonnontilainen. 
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Rätäkön kasvilajeja ovat mm. suokukka, kanerva, mutasara, vaivero, variksenmarja, 
kataja, haapa, suopursu, lakka, karpalo ja juolukka. Maisemallinen merkitys on suuri, 
samoin virkistyskäyttöarvo. Suojeluperusteena on luonnontilaisuus, vanhat metsät ja 
maisemallinen arvo. Kohde on yksityismaalla. 

28. Kotuskasuon lammet (5), Sotkamo 4322 05, (liite 6/28), inv. -90 

Kotuskasuon lampiryhmä on kaunis kokonaisuus ojittamattomalla, luonnontilaisella 
suolla. Rommilampi, Koivupohjienlampi ja viisi nimetöntä suolampea ovat hyvin 
pieniä: muutaman kymmenen metrin mittaisia, suurinkin vajaat 100 m. Eteläpuolisella 
kangasmaalla on jonkin verran ojituksia, samoin pisimmän lammen pohjoispuolella 
noin 10-20 m päässä, mutta ojitukset eivät kuitenkaan ole sanottavammin muuttaneet 
itse Kotuskasuon tilaa. 

Kaikki lammet ovat tyypillisiä dystrofisia ruskeavetisiä suolampia. Rantavyöhykkeestä 
on enin osa saranevaa, muutaman lammen rantavyöhykkeessä on myös hieman seka-
tai mäntymetsää. Valuma-alueesta on n. 80 % suota ja 20 % metsää. 

Suolla tai lammissa kasvoi mm. suokukkaa, vaivaiskoivua, kanervaa, vaiveroa, 
variksenmarjaa, suopursua, juolukkaa, karpaloa, tähti-, jouhi-, muta-, riippa-, rahka-
ja pullosaraa, maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata ), pitkälehtikihokkia 
(Drosera anglica ), pyöreälehtikihokkia (D. rotundifolia ), järvikortetta, luhta- ja 
tupasvillaa, kangasmaitikkaa, raatetta, ulpukkaa, lummetta, kurjenjalkaa, lakkaa, 
leväkköä ja tupasluikkaa. 

Koivupohjienlammella oli pitkospuut, laituri ja tutkimusvälineitä. Vieressä on 
Nurmes-projektin tutkimusalue. Suolla lenteli kapustarintoja. Maisemallisesti ojit-
tamaton Kotuskasuo ja sen lammet ovat hyvin kauniita. Siksi ne soveltuvat 
virkistyskäyttöönkin. Suojeluperusteena ovat lampien ja suon luonnontilaisuus ja 
maisemallinen merkitys. Lammet sijaitsevat valtion maalla. 

69. Vihtamonjoki ja -lampi (3), Sotkamo 3433 08, (liite 6/28), inv. -92 

Vihtamonjoki on rehevä lyhyt (noin 1,3 km) joki, jonka yläpuolella on rantaan asti 
ulottuvia peltoja. Niistä saattaa valua ravinteita jokeen, sillä joen kivissä oli levää ja 
sammalta runsaasti. Tuoreita hakkuita ja ojituksia ei näkynyt ainakaan ihan rannassa. 
Jonkin matkaa rannasta on harvennushakkuita, ja yhdessä kohdassa oli kaadettu puita 
joen yli. Tie kulkee joen yli sen yläpäässä, ja yksi talo on n. 50 m päässä rannasta. 
Suunnilleen yhtä kaukana rannasta on yksi mökki. 

Rannat ovat nuorta lehtipuuvaltaista sekametsää, koivikkoa, pajupensaikkoa ja hiu-
kan rämettä. Jonkin verran on isompaakin kuusta ja koivua. Kasvillisuus on rehe-
vää saniaislehtoa: kotkansiipeä, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, metsä- ja korpi-
imarretta, luhtavuohennokkaa, suo-orvokkia ym. Pitkä Vihtamonkoski joen loppu-
päässä kruunaa maiseman. Kosken rannalla on komea rauhoitettu kaksihaarainen 
aihkimänty, jonka ympärysmitta on noin 3 m. 

Vihtamonlampi on reheväkasvuinen eutrofinen lampi, jonka rannassa ei ole ainakaan 
uusia hakkuita eikä ojituksia. Luoteisrantaa on käytetty metsälaitumena ja rannalla on 
pieni vanha saunamökki. Lampeen laskee Vihtamonjoen lisäksi Haatajanpuro, jonka 
latvoilla on myös peltoja ja ojituksia. Ravinnekuormitus voi olla suurehko. 
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Lammen rantametsät ovat etupäässä isoa koivua. Järvikortetta ja saraa kasvavat 
luhtaiset rannat saattavat pikkuhiljaa kasvattaa lammen umpeen. Rannalla kasvoi myös 
kelluskeiholehteä, uistinvitaa, ulpukkaa, pullosaraa, luhtavuohennokkaa ym. Tiheä 
rantakasvillisuus tarjoaa suojaa monille vesilinnuille, joten lampi on hyvä lintujärvi. 
Silkkiuikkupoikue ruokaili rantakortteikossa, sinisorsia ja rantasipejä näkyi myös. 
Haukia polskahteli karkuun rantavedestä. 

Kohteen arvo perustuu lähinnä rehevään ja melko harvinaiseen kasvillisuuteen sekä 
kauniiseen maisemaan. Virkistys- ja opetuskäyttöön alue soveltuu hyvin. Maa on 
yksityisen omistuksessa. 

Kuva 29. Vihtamonjoki. 

80. Jäätiönlampi (4), Sotkamo 3433 08, Oiite 6/28), inv. -89 

Vuokatinvaaran juurella sijaitseva Jäätiönlampi (7,8 ha) on erittäin kaunis ja 
kirkasvetinen. Suurin osa rannoista (n. 70 %) on hiekkaa, loput turvetta. Ranta-
vyöhykkeessä on mänty- ja sekametsää, peltoa sekä suota. Lammessa on havaittavissa 
lähteisyyden vaikutusta, ja sen koillisosaan pulppuaa pohjavettä harjun juuresta. 

Rannalla on talo, pelto ja n. 50 m päässä rannasta alkaa lomamökkialue. Voimalinja 
menee lammen poikki. Niiden vaikutus luonnontilaan on kuitenkin lievä. Uhanalaisia 
lajejakin esiintyy: vesikasveista Kainuussa vaarantunutta karvalehteä (Ceratophyllum 
demersum) ja tylppälehtivitaa (Potamogeton obtusifolius) sekä rantakasveista erittäin 
uhanalaista nevaimarretta (Thelypteris palustris). Silmälläpidettävistä uhanalaisista 
lajeista lammella esiintyy pystykeiholehteä (Sagittaria sagittifolia ). 
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Muita lammella kasvavia lajeja ovat mm. pohjannurmikka (Poa alpigena ), piukka-
sara (Carex elata), rantapuntarpää (Alopecurus aequalis), hapsiluikka (Eleocharis 
acicularis), ruskoärviä (Myriophyllum alternijlorum); isovesiherne (Utricularia 
vulgaris), raate, vehka, heinävita (Potamogeton gramineus), ahvenvita (Potamogeton 
perfoliatus), rantaleinikki (Ranunculus reptans), järvisätkin (Ranunculus peltatus), 
siimapalpakko (Sparganium gramineum ), rantapalpakko (S. emersum ), pikkupalpakko 
(S. minimum), kelluskeiholehti (Sagittaria natans), äimäruoho (Subularia aquatica), 
luhtatähtimö (Stellaria palustris), myrkkykeiso (Cicuta virosa), terttualpi, raita 
(Salix caprea) ja tuhkapaju (S. sinerea ). 

Jäätiönlammella on maisemallista merkitystä. Kasvillisuus on varsin monipuolista. 
Tärkein suojeluperuste on useampien uhanalaisten lajien esiintyminen. Nevaimarre on 
rauhoitettu Oulun ja Lapin lääneissä. Sen tunnettuja kasvupaikkoja on Jäätiönlammen 
lisäksi Kainuussa vain kaksi. Lampi on yksityismaalla. 

84. Lehtopuron sivupuro (5), Sotkamo 4322 11, Oiite 6/30), inv. -92 

Puro on täysin luonnontilainen lyhyt (noin 1,5 km) korpipuro. Se virtaa vanhojen 
aarniomaisten tuoreiden kankaiden välissä. Puron varrella on rehevää saniaiskorpea, 
jossa kasvaa mm. metsäalvejuurta, -kortetta, kurjenjalkaa ja korvenrahkasammalta. 
Maapuita on runsaasti, keloja ja pökkelöitäkin jonkin verran. Välillä puro katoaa suon 
sisään piilopuroksi. 

Rannat ovat enimmäkseen jyrkät ja kallioiset, joten maisemat ovat melko jylhät. 
Lähialueita ei ole hakattu eikä ojitettu. Alueen arvo perustuu luonnontilaisuuteen. 
Virkistys- ja opetuskäyttöarvo on huomattava Hiidenportin kansallispuiston 
välittömässä läheisyydessä. Puron lounais- ja luoteispuolella on aarniometsäkohteet, 
jotka ilmeisesti liitetään kansallispuistoon. Rajausta voisi laajentaa niin, että puro 
reunametsineen tulisi mukaan puistoon. Valtio omistaa alueen. 

85. Hiidenjärvi (3), Sotkamo 3344 07, Oiite 6/29), inv. -93 

Hiiden järvi on luonnontilaltaan muuttunut 2, 7 km pituinen järvi Sotkamon etelä-
osassa. Länsirannalla on useampi talo ja peltoja. Itärannalla on komea Hiidenvaara. 
Hiidenvaaraa on esitetty aarniometsiensuojelukohteeksi. Hiidenvaaran laella on siellä 
täällä hakkuuaukeita. Vaaralla on muutamia kalliojyrkänteitä. 

Rantavyöhyke on enimmäkseen mäntymetsää. Länsirannalla on myös ojitettua rämettä. 
Valuma-alueella on aika lailla hakkuita ja nuorta mäntytaimikkoa. Järvellä on 
Hiidenvaaran vuoksi maisemallista arvoa. 

Tärkein suojeluperuste on se, että järvessä esiintyy harvinaista talvikutuista siikaa. 
Noin kymmenen vuotta sitten järveen on istutettu peled-siikaa, mutta sitä tuskin on 
enää kovin paljoa jäljellä. Kalastuskunnan mukaan sinne ei ole tarkoitus istuttaa 
lähiaikoina kalaa. Noin 2/3 järvestä on valtion omistuksessa. 
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6.8 Suomussalmi 

Suomussalmelta on löydetty uhanalaisia kasvilajeja mm. seuraavilla pienvesi-
kohteilla: Ala-Valkeainen, Pahalammenpuro, Särkilampi, Alimmainen Jylkynlampi, 
Karhuhetteen vesilasku, Kirkaslampi ja Paskalampi. (Kainuun Liitto 1992). 

136. Ala-Valkeainen 442111, liite 7/10) 

Valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvan Ala-Valkeaisen leton 
rajausta (Jumaliskylä) tulisi laajentaa etelään pitkin Ala-Valkeaisen Mölkönlahden 
rantaa. Rantaan on rakennettu tie, joka on hieman kuivattanut lettoa. Laajennus-
alueen letolla ja tihkuisella järvenrannalla kasvaa vaarantuneista lajeista kirjokorte 
(Equisetum variegatum) sekä silmällä pidettävistä lajeista hirssisara ( Carex panicea ), 
soikkokaksikko (Listera ovata) ja lettopaju (Salix myrsinites ). Ala-Valkeaista on 
ehdotettu myös pienvesiensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

137. Pahalammenpuro 4511 10, (liite 7 /9) 

Luonnonravintolammikon lasku-uomaksi kaivetun Pahalammenpuron (Kiannankylä) 
varressa on säilynyt pienialainen kostea tuomivaltainen lehtoalue, joka tulee suojella. 
Alueella kasvaa vaarantuneista lajeista velholehteä (Circaea alpina) ja myyränporrasta 
(Diplazium sibiricum ). Silmälläpidettävistä lajeista alueella esiintyy mustakonnan-
marjaa (Actaea spicata ), lehtomataraa ( Galium triflorum) ja kaiheorvokkia (Viola 
selkirkii). Alueella kasvaa myös ravinteista kasvualustaa vaativia lehtokasveja, kuten 
sormisaraa (Carex digitata), näsiää (Daphne mezereum)ja metsäruusua (Rosa majalis). 
Puronvarressa esiintyy myös luonnonvaraista sananjalkaa (Pteridium aquilinum ). 
Pahalammenpuron vartta on ehdotettu myös paikalliseksi lehtojensuojelukohteeksi. 
(Kainuun Liitto 1992). 

138. Porrassuo-Särkilampi 4513 01, (liite 7/10) 

Alue sijaitsee Särkilammen ja Pikkulammen (Keträ) länsi- ja lounaispuolella. 
Lammenrannan lettoräme ja neva ovat osaksi kuivahtaneet. Erittäin uhanalaisista 
lajeista alueella kasvaa pikkunokkasara (Carex viridula var. bergrothii). Silmällä-
pidettävistä lajeista alueella tavataan punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata ), kaitakämmekkää (D. traunsteineri) ja suovalkkua (Hammarbya paludosa ). 
Pikkunokkasara ja kaitakämmekkä ovat valtakunnallisesti uhanalaisia, silmällä-
pidettäviä. Aluetta on ehdotettu soidensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

139. Jylkynsuo, Alimmainen Jylkynlampi ja Jylkynpuro, 4511 04, (liite 7/10) 

Jylkynsuo (Vääkiö) on ravinteinen suo, jonka lävitse kulkee Jylkynpuro. Suolla kas-
vaa valtakunnallisesti silmälläpidettävää ja alueellisesti vaarantunutta lettorikkoa 
(Saxifraga hirculus ). Lettorikon seuralaisena suolla kasvaa silmälläpidettävää 
lettotähtimöä (Stellaria crassifolia). (Kainuun Liitto 1992). 
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140. Karhuhetteen vesilaskuja lähde, Karhuhetteensuo 3533 05, Oiite 7/10) 

Karhuhetteensuo (Ylinäljänkä, Kurkikylä) on hakattujen vaarojen ympäröimä 
vaaranalussuo. Vaarat ovat olleet aikoinaan asuttuja ja niillä kasvaa paikoin 
laidunnettua lehtometsää. Suon reunoja hallitsee lähdevaikutus. Osaksi ojitetun suon 
keskusta on paksuturpeisempaa ja näin ollen karumpaa lettorämettä. Ohutturpeisissa 
reunaosissa eutrofisuus pääsee esille ja alueella tavataan ainakin yksi eutrofinen 
lähde, jossa kasvaa sirohuurresammal ( Cratoneuron filicinum ). V aarantuneista lajeista 
suolla kasvaa röyhysara (Carex appropinquata), lettosara (C. heleonastes), 
siperiankirjosara ( C. norvegica subsp. inferalpina ), vuorolehtihorsma (Epilobium 
davuricum) ja kirkiruoho ( Gymnadenia conopsea) sekä silmällä pidettävistä lettosara 
(Salix myrsinites) ja kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri). Lettosara ja 
kaitakämmekkä ovat myös valtakunnallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Aluetta 
on ehdotettu soidensuojelukohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

141.. Paskalampi, Rytilampi, Kotisuo 4514 01, 04, Oiite 7/11) 

Kotisuo (Selkoskylä) sijaitsee Saarikylän tien varressa, sen itäpuolella. Suo on pääosin 
rimpilettovälikköistä lettorämettä. Erittäin uhanalaisista lajeista suolla kasvaa 
pikkunokkasara (Carex viridula var. bergrothii). Vaarantuneista lajeista alueella kasvaa 
kirkiruoho (Gymnadenia conopsea). Silmälläpidettäviä lajeja alueella kasvaa useita; 
hirssisara ( Carex panicea ), punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata ), 
kaitakämmekkä (D. traunsteineri) ja lettopaju (Salis myrsinites ). Em. lajeista 
valtakunnallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä ovat kaitakämmekkä ja lettosara. 
Aluetta on ehdotettu soidensuojelualueeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

142. Kirkaslampi 4514 01, 04, (liite 7/11) 

Kirkaslampi (Selkoskylä) on eutrofinen suolampi, jonka rannoilla on lettosoita 
(Rytisuon alue). Ympäröivät suot on ojitetut ja lampea on laskettu ojituksen 
yhteydessä. Huolimatta ojituksista suolla on säilynyt useita uhanalaisia lajeja. Alueen 
luonnontila tulee pyrkiä palauttamaan. Alue rajoittuu Paiselammen soidensuojelu-
alueeseen. Erittäin uhanalaisista lajeista alueella kasvavat pikkunokkasara ( Carex 
viridula var. bergrothii), verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) ja 
jouhiluikka (Eleocharis quinqueflora ). Jouhiluikka kasvaa Kirkaslammella ainoalla 
kasvupaikallaan Kainuussa. Pikkunokkasara ja verikämmekkä ovat myös valtakunnal-
lisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä. Vaarantuneista lajeista siellä tavataan lapin-
nuijasaraa ( C. buxbaumii subsp. mutica ), nuppisaraa ( C. capitata ), kirkiruohoa 
(Gymnadenia conopsea) ja pitkälehtivitaa (Potamogeton praelongus). Silmälläpidettä-
viä alueen kasviston edustajia ovat hirssisara ( Carex panicea ), punakämmekkä 
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata ), kaitakämmekkä (D. traunsteineri), lettopaju 
(Salix myrsinites) ja hentosuolake (Triglochin palustris). Kaitakämmekkä kuuluu valta-
kunnallisesti uhanalaisiin, silmälläpidettäviin lajeihin. Aluetta on ehdotettu 
soidensuojelualueeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

9. Jyrkkälammit (4), Suomussalmi 4511 05, Oiite 6/30), inv. -91 

Pyöreä Jyrkkälampi on vain n. 80 m pituinen turverantainen ruskeavetinen suolampi. 
Sen lounaispuolella on n. 10-15 v. mäntytaimikkoa, ja rannassa on hieman pen-
saikkoa. Pohjoispuolella on ojituksia. Lounaispuolen Pöytärinteessä on rinnesoita. 
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Luonnontilaisuudesta melko tavanomainen lampi saa 3 pistettä. 

Pyöreästä Jyrkkälammesta lähtevä puro levenee vähitellen pitkulaiseksi lammeksi. 
Lammen ympärillä on muutaman metrin rahkasammalmättäikkö, sitten korkeat rinteet 
vanhaa kuusikkoa, jossa on muutamia naavaisia koivuja. Maisemallisesti pitkulaisessa 
Jyrkkälammessa on sitä jotakin. Mustat, naavaiset kuusikot ja vaalea rahkasammal-
mättäikkö kapean lammen ympärillä luovat omalaatuista leimaa. Erinomainen paikka 
saa luonnontilaisuudestaan 4-5 pistettä. Myös lammesta lähtevä puro on kaunis. 

Rannan kasvillisuutta ovat rahkasammalten seassa suokukka, raate, kaarlenvaltikka 
(Pedicularis sceptrum-carolinum ), luhtakuusio (Pedicularis palustris ), ulpukka, 
suoputki (Peucedanum palustre ), sara- ja suovillalajit jne. Pitkulaisella lammella oli 
kaksi kurkea ja piekana. Lammet soveltuvat opetus- ja virkistyskäyttöön. Tie tulee 
noin 400 m päähän. Suojeluperusteena on varsinkin pitkulaisen lammen luonnon-
tilaisuus ja maisemallinen merkitys. Pyöreä Jyrkkälampi on yksityismaalla ja 
pitkulainen valtion maalla. 

15. Majaanjoki (3), Suomussalmi 3444 05 ja 08, Oiite 6/31), inv. -91 ja -92 

Majaanjoki on noin 15 km pitkä ja 2-7 m leveä hiekkakankaiden välissä meanderoiva 
joki. Yläjuoksulla on korkea Hepoharju joen eteläpuolella, jonka itäpäätä on hakattu 
ja aurattu, mutta enimmäkseen se on hakkaamatta. Harjun eteläpuolella kulkee tie, 
jonka varrella on kauniita pikkulampia (mm. Räme- ja Kaivo-Julma). Ympäröiviä 
soita on ojitettu jonkin verran, mistä johtuu veden ruskea väri ja sameus. Latvapuolella 
Takkajärven tielle saakka ei ole hakattu rantaan asti lukuunottamatta Tuorikkiahon ja 
Kankaanmaan hakkuita. Sen sijaan loppuosa joesta on hakattu rantaan asti yksityis-
maalla, joten luonnonsuojelullisesti arvokas osuus on noin 6 km pitkä. 

Kuva 30. Majaanjokea ja Majaansuota. 
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Rantavyöhykkeestä on puolet lehtimetsää ja pensaikkoa, 20 % sekametsää, 10 % 
mäntymetsää ja 20 % suota, lähinnä isovarpuista rämettä. Valuma-alueesta metsää on 
noin 30 %, taimikkoa 30 %, hakattua aluetta 10 %, pensaikkoa 10 % ja suota 20 %. 
Joella kasvaa mm. rentukkaa, ulpukkaa, luhtasaraa, korpikastikkaa, mesiangervoa, 
suo-orvokkia ja karhunputkea. 

Kyselyvastauksen mukaan joessa on harjusta ja tammukkaa, mutta mato-ongella ei 
tullut mitään. Kalat kyllä nyppäilivät pinnassa. Joella oli joutsenpari kahden poikasen 
kanssa. Myös majava asustelee seudulla. 

Toisin paikoin (esim. Majaansuon tienoilla) on vielä ojittamatonta komeaa vetistä 
rimpinevaa ja hakkaamatonta vanhahkoa sekametsää jäljellä joen varrella (ks. kuva 
30} Maisemallisesti joki kuuluu harjujen ja suppalampien kanssa kauniiseen koko-
naisuuteen, vaikka se ei olekaan täysin luonnontilainen. Tie menee kolmessa kohtaa 
joen yli. Joki soveltuu hyvin retkeilymaastoksi ja muuhun virkistyskäyttöön. 
Suojeluperusteena on erikoinen maisema, geologiset muodot ja arvokalasto, jonka 
esiintymistä ei kyllä saatu varmistettua. Joen latvaosan eteläpuoli ja keskiosa ovat 
valtion maalla, loppuosa on yksityismaalla. 

X' .. } 
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Kuva 31. Raatepuro. 

16. Raatepuro (4), Suomussalmi 4424 03, 05 + 08, Oiite 6/32), inv. -89 

Erittäin kaunis Raatejärvestä lähtevä Raatepuro on yläjuoksultaan luonnontilassa. 
Raatejärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Rannat ovat kuusimetsää ja suota, ja 
suurimmaksi osaksi Raatepuro sijaitseekin Raatesuon soidensuojelualueella. 
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Laskuvesistön, Kivijärven puoleinen pää on menettänyt luonnontilansa noin kilometrin 
matkalla. Arvokkaan osan pituus on noin 4 km. Vesi on ruskeahkoa ja hyvälaatuista. 

Raatepurossa on ilmoitettu olevan tammukkaa. Luonnontilaisella purolla on virkistys-
käyttöarvoa. Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja tammukan esiintyminen. 
Raatesuon soidensuojelualuetta tulisi laajentaa niin, että loputkin Raatepurosta 
liitettäisiin siihen. Kohde on valtion maata. 

17. Jatkonoja (4), Suomussalmi 3533 05, Oiite 6/33), inv. -91 

Jatkonoja on lähes luonnontilainen Roninojan ja Toskanojan haarasta alaspäin n. 1 km 
matkan, jolla ei ole ojituksia. Siitä alaspäin reilun kilometrin osuudella ojituksia on 
vain vähän. Loppuosa Jatkonojasta kulkee niin tiheään ojitetun suon keskellä, että sillä 
ei ole suojeluarvoa. Luonnontilaisella osalla puron rannoilla on rehevää sekametsää. 
Kankaan kohdalla on lehtomaista kuusikorpea. 

Rantametsiä ei ole hakattu, mutta valuma-alueella on jonkin verran hakkuita. Valuma-
alueella on enin osa metsää, pensaikkoa ja suota on n. 30 % ja vanhaa, viljelemätöntä 
peltoa on hieman. Vesi ei ole kovin tummaa, vaikka yläjuoksulla tien toisella puolella 
on ojituksia. Ojitetulla alueella rannassa on tiheää pajupensaikkoa, joten se on 
vaikeakulkuista. 

Suolla kasvaa mm. mähkää (Selaginella selaginoides) ja puron varrella ojakellukkaa. 
Kyselyvastauksen mukaan purossa on tammukkaa, mutta sitä ei ole varmistettu. 
Maisemallisesti luonnontilaincn osuus on kaunis, varsinkin rehevän korven kohdalla. 
Virkistyskäyttöön luonnontilainen osa sopii esim. kalastuskohteena. Suojelu-
perusteena on osittainen luonnontilaisuus ja maisemallinen merkitys. Kohde on 
yksityisomistuksessa. 

18. Malahvia (4), Suomussalmi 4423 09 ja 12, Oiite 6/26), inv. -93 

Malahvian alue on Kainuun oloissa huomattavan suuri yhtenäinen alue, jolle on 
ominaista suuri sisäinen vaihtelu. Kymmenet luonnontilaiset lammet ja puronvarret ja 
monin paikoin esiintyvä rehevyys tekevät siitä merkittävän pienvesikohteen. Koko 
Malahvian alueella on lähes kolmekymmentä lampea ja järveä. Varsinkin Kevätti-
järven pohjoispuolisella alueella on runsaasti pieniä luonnontilaisia lampia. Suu-
rempien lampien ja järvien rannoista on osa hakattu, mutta rajauksen sisäpuolella ei 
hakattuja rantoja ole. 

Lapinlammesta Iso-Äylään laskeva reitti 

Alueen merkittävin vesistöreitti alkaa Lapinlammesta ja laskee 5 km päässä lso-
Äylään. Lapinlampi on muuten luonnontilainen, mutta sen eteläpuolen yksityismaalta 
on hakattu aikoinaan. Nyt siellä kasvaa varttunut taimikko. Lapinlammen itäpuolelta 
löytyi vaarantuneeksi luokiteltu uhanalainen raidantuoksukääpä, jota on löydetty koko 
Suomesta noin 60 paikalta. ltäpuoleisesta rinteestä löytyi myös runsaasti sirppi-
kääpää, joka on aamiolaji. 

Lapinlammelta Särkilammelle kulkevan puron varressa Särkilammen paassa on 
ruohokorpea, jossa kasvaa runsaasti mm. korpikastikkaa, kurjenjalkaa, mesiangervoa 
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ja vehkaa. Siellä kasvaa myös hieman hiirenporrasta. Poikkeuksellisesta rehevyydestä 
kertoo pari kotkansiipimätästä. 

Särkilampi ja Linnanlampi ovat luonnontilaisia suorantaisia lampia. Särkilammen 
pohjoispuolella on vanha tervahauta. Linnanlammen eteläpuolella Linnanpuron var-
rella on vanha mylly. Linnanpuron varressa on mm. rehevää muurainkorpea. 
Linnanvuoren jyrkässä pohjoisrinteessä on komeat kalliojyrkänteet. Alue on 
maisemallisesti merkittävä. Metsä on luonnontilaista yli 120 v. VMT-kuusikkoa. 
Maapuuta on erittäin runsaasti, samoin kääpiä. 

Heinälampi on luonnontilainen lukuunottamatta yhtä ojaa sen ja Pahan Heinälammen 
välissä. Tie kulkee noin 200 m päässä lammesta. Paha Heinälampikin on luonnon-
tilainen lukuunottamatta kahta ojaa. 

Heinälammesta puro jatkuu Myhkyrinpuro-nimisenä. Se on hiekkapohjainen. Puron 
varrella kasvaa koivua ja harmaaleppää. Luhtaisuutta indikoivat siniheinä, luhtamatara, 
mesiangervo ja kurjenjalka. Suursaroja on runsaasti, samoin kastikkaa. Metsäkurjen-
polvi on sekin tavallinen, ja paikoin kasvaa yövilkkaa. Puro on maisemallisesti ehkä 
hienoimillaan kaartaessaan pohjoiseen Olkihuuhdanahon länsipuolella, jossa myös 
puusto on järeintä. Lopuksi puro virtaa Räiväperän kautta päätyen Iso-Äylään. 

Lomanpuro - Särkkä-Äylä - Syvä-Äylä - lso-Äylä-reitti 

Lomanpuron yksityispalstalla puro kulkee kalliojyrkänteiden välistä. Sillä on 
maisemallista arvoa. Särkkä-Äylän rantaviiva on vielä ehyt läheisistä hakkuista 
huolimatta. Särkkä-Äylän ja Pahalammen väliin jäävä erityisesti lounaisosiltaan 
jyrkästi nouseva harjukannas on maisemallisesti arvokas. EVT ja ECT vuorottelevat 
ja osin sekoittuvat. Männyn osuus on lähes 100 %. Yksittäisiä kuusia ja koivuja on 
silti paikoin. Palokoroisia vanhoja mäntyjä ja yksittäisiä keloja on näkyvästi. 

Pahalampi on suorantainen, kuivien kankaiden ympäröimä luonnontilainen pieni lampi. 
Suorantaisuuteen nähden se on kirkasvetinen. Ympäröivä suo on karua lyhytkortista 
rämettä ja nevaa. Se tulvii ajoittain, jonka vuoksi esiintyy luhtaisuutta. Kasvistoon 
kuuluvat mm. luhtakuusio ja siniheinä. 

Syvä-Äylän pohjoispuolta on hakattu, samoin lounaispuolta Syvä-Äylän joen alun 
länsipuolelta. Muuten jokea reunustavat pääosin hakkaamattomat rämeet. Joen rannat 
ovat luhtaisia ja niiden kasvistoon kuuluvat mm. luhtakuusio ja vilukko. Lähellä 
Räiväperää jokivarsi muuttuu järviruokovaltaiseksi. Lisäksi kasvaa matalaa mäntyä, 
katajaa ja vaivaiskoivua. Räiväperän länsipuolta on hakattu. 

Teeri puro 

Teeripuron alue on pienvesistöltään erityisen arvokas. Eteläisimmän haaran varressa 
kasvaa runsaasti metsäalvejuurta. Puron varressa on luonnontilainen lähde. Tästä 
lähteestä noin 400 m kaakkoon on toinen luonnontilainen lähde, josta alkaa suolle 
jatkuva puro. Puronvarsi on kapealti ruohoinen eteläosistaan. Sen pohjoispuolella on 
pienialainen ruohoinen sarakorpi, jossa kasvaa runsaasti mm. pullosaraa, kurjenjalkaa 
ja korpikastikkaa. 
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Hieman pohjoisempana Teeripuron varressa on kapealti ruohokorpea. Ruohoinen 
rehevyys lisää alueen arvoa. Lännempänä on mustikkakorpea ja puolukkakorpea. 
Muuten metsät ovat VMT:tä. Puusto on kuusta, lehtipuun osuus on vähäinen. Kuol-
lutta pystypuuta ja maapuuta on erityisen runsaasti puron varsilla. Puronvarressa on 
myös järeitä kuusia. Kääpäisyys on runsasta, mm. pursu-, rusokanto-, riuku- ja 
kuusenkääpää. 

Aivan alueen pohjoisosassa Teeripuron läntisen sivuhaaran ympärillä on ruohoista 
saranevaa ja lisäksi molemmin puolin mustikkakorpireunus. Itse Teeripuron varressa 
on ruohokorpea ja mustikkakorpea. Purolla on muutamia järeitä haapoja. Yhdellä 
haapapökkelöllä on raidankeuhkojäkälää. 

Teeripuron itäpuolella on ylitiheää VMT-kuusikkoa. Koivua on runsaanlaisesti sekä 
elävänä että lahopuustona. Kaulaamatonta haapaa on yksinpuin. Maapuuta on runsaasti, 
varsinkin riuku- ja järeämpääkin kuusta. Alueelta löytyi ruostekääpä, joka on vanhan 
metsän laji. 

Hukkalampi Teeripuron lounaispuolella on luonnontilainen metsälampi, jonka rannat 
ovat osittain soistuneet. Tie kulkee molemmin puolin lampea noin 100 m päästä. 

Karsikkolampi ja puro 

Karsikkolampi on luonnontilainen suolampi Kevättijärven pohjoispuolella. Siitä 
laskevan puron varressa on muutama aari lehtoa. Alueella kasvaa runsaasti mm. 
vehkaa, kurjenjalkaa, korpi- ja metsäimarretta, mesiangervoa, terttualpia ja harmaa-
leppää. Sudenmarjaa on melko runsaasti. Hieman kotkansiipeä ja hiirenporrasta sekä 
lehväsammalia esiintyy. 

Kivi-Kevätti ja Likolampi 

Kivi-Kevätti ja Likolampi ovat Malahvian pienvesirajauksen suurimmat järvet. Ne 
ovat luonnontilaisia. Kivi-Kevätin rannoilla on vanhaa EVT-mäntykangasta, 
isovarpurämettä ja eteläpuolella hieman avosuotakin. Kivi-Kevätillä lenteli silmällä-
pidettävä selkälokki. Järven itäpuolella on kanahaukan pesä. Kalasääsken havaittiin 
saalistelevan Likolammella. Lampien välistä Likopuron alajuoksulta sekä Likolampeen 
laskevan Heinipuron lähettyviltä löytyi silmälläpidettävä taantunut punakämmekkä. 

Laj ihavaintoj a 

Malahvian lajistossa kuvastuu alueen "erämaisuus". Erityisesti linnusto on moni-
puolinen ja edustava. Alueella tavattiin kaksi lapinpöllöpoikuetta. Kalasääskipari 
saalistelee seudun järvillä ja lammilla. Niin ikään kotkasta (vaarantunut uhanalainen) 
tehtiin havainto. Varpusuolla tavattiin laulujoutsenpoikue. Kurjen jälkiä löydettiin 
useilta soilta. Alueen lammilla ja soilla viihtyy myös metsähanhi, josta saatiin 
äänihavainto. Voimakkaasti harvinaistunut silmälläpidettävä selkälokki kuuluu Kivi-
Kevätti- ja Kevättijärven linnustoon. Metsäkanalintukanta on Malahvian alueella 
vahva, mm. metson soidinpaikkoja on useita. Luonnonkoloissa pesivä tervapääskykanta 
on sekin runsas. Lisäksi Malahvialla tavataan mm. viirupöllöä, hiirihaukkaa, kuukkelia, 
pohjantikkaa ja kuikkaa (St). Nisäkäslajistoon kuuluu mm. karhu (Sh). Uhanalaisista 
hyönteisistä löytyi silmälläpidettävän isopehkiäisen jälkiä kahdesta paikasta. 
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Jo mainitun raidantuoksukäävän lisäksi uhanalaisista käävistä löytyi Heinävaarasta 
vaarantuneeksi luokiteltu harjasorakas, joita on koko Suomesta löytynyt alle 50 kpl. 
Kankaanaholta löytyi silmälläpidettävä kruunuhaarakas. Silmälläpidettävää taantunutta 
haavanarinakääpää löytyi rajan läheisyydestä kolme ja Kevättijärven pohjoispuolelta 
kaksi. Uhanalaisista putkilokasveista alueelta tavattiin silmälläpidettävää puna-
kämmekkää. Yhteensä Malahvian alueelta löytyi 10 uhanalaista lajia. 

Leimikot 

Koko Malahvian alueella on siellä täällä leimikoita, jotka on tarkoitus hakata talvella 
1993-94. Hakkuista tulisi luopua alueen huomattavien luonnonarvojen vuoksi. 
Varsinkin puronvarsien kuusivaltaisten korpipainaumien uusiutuminen hakkuiden 
jälkeen on hyvin hankalaa, eikä tule onnistumaan ilman ojittamista, josta ollaan 
luopumassa. Malahvia on yksi Kainuun laajimmista ja tärkeimmistä pienvesikohteista. 

21. Saarijärvi (5), Suomussalmi 4422 04, Oiite 6/33), inv. -89 

Saarijärvi (73,0 ha) on erittäin kaunis pieni erämaajärvi Pesiössä. Dystrofisen järven 
vesi on ruskeahkoa, mutta kirkasta. Näkösyvyys 1 - 2 m. Sen kivikkoiset rannat 
kasvavat valtaosin mäntymetsää ja noin 10 % on suota. Ympäröivät metsät ja suot 
ovat suunnilleen luonnontilaisia ja hienoja, sillä Saarijärvi on metsähallituksen 
aarnialueen keskellä. 

Kalaa järvessä on, mutta lajistoa ei tunneta. Komealla aarnialueella on suuri merkitys 
retkeilykohteena. Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja vanhat metsät. Järvi on 
valtion omistuksessa. 

33. Haverislammet ym. (4) ja Varisjoki (4), Suomussalmi 4422 07, Oiite 6/34), inv. -91 

Haverislammet ( 4,0 ha), Kirveslampi, Järvi- ja Kangas-Valkeainen sekä Varisjärvi 
(53,0 ha) ovat kauniita hiekkakankaiden ympäröimiä harjulampia pohjavedenottamon 
suoja-alueella. Lammet ovat kirkasvetisiä ja osin hiekkarantaisia, osin turverantaisia. 
Alue on helppokulkuisena arvokasta ulkoilu- ja retkeilymaastoa, ja sen läpi kulkee 
retkeilyreitti. 

Kangas-Valkeaisen lounaispuolella noin 200 m päässä on iso sorakuoppa, mutta se ei 
näy lammelle. Lammen ranta on hieman roskaantunut. Isomman Haverislammen 
rannalla on talo, ja tie kulkee aivan rannasta. Varisjärvi poikkeaa muista lammista. Se 
on rehevöitynyt, ja rannalla on pelto, asutusta ja mökkejä. Varisjärven pohjoisosan ja 
Järvi-Valkeaisen välinen kangas on maisemallisesti merkittävä kapea harjukannas, jota 
hieman pilaa metsäautotie. 

Kasvillisuus on melko niukkalajista ja tyypillistä kuivien mäntykankaiden ja 
pikkusoiden lajistoa: kanerva, vaivero, variksenmarja, vanamo, lakka, karpalo, luhta-
kuusio, ulpukka, raate, kurjenjalka, tupasvilla, sara- ja pajulajeja jne. Suojelu-
perusteena ovat maisemalliset arvot, merkitys virkistykselle ja opetukselle sekä 
pohjavesien suojelunäkökohdat. Kohde on valtion omistuksessa lukuunottamatta 
Varisjärven länsirantaa. 
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Varisjärvestä alkava Varisjoki on myös arvokas pienvesien suojelukohde. Se on 
omalaatuinen kurussa kulkeva joki, jossa on kivikoita, avokallioita, paljon koskia ja 
suvantoja. Uoman leveys on 4-8 m, ja vesi on kirkasta. Ämmänputous eli Varisköngäs 
on huomattava putous, jolle on rakennettu retkeilyreitti ja kävelysilta putouksen yli. 

Karttaan merkityt vanhat hakkuualueet kasvavat jo korke~a taimikkoa. Niiden kohdalle 
on jätetty suojavyöhykkeet. Uusia hakkuita on Varisvaaran eteläpuolella ja Joki-
kankaan koillispuolella. Yläjuoksun lähikankailla on harvennushakkuita, ja jokivartta 
on vesottu. Rantavyöhyke on jätetty lähes koskematta, jopa tuulenkaadot. Yläjuoksun 
vanhat umpeutuvat ojitukset eivät enää juuri haittaa maisemakuvaa, ja niillä on tuskin 
vaikutusta vesistöön. 

Jokikankaalla on valtavat sorakuopat. Soranotto ja kauempana rannasta käsitellyt 
metsät pilaavat kaukomaiseman. Soranotosta tulisi luopua pohjavesialueen läheisyy-
denkin takia, ja montut tulisi maisemoida. Ala- ja yläjuoksulla menee tie joen yli. 
Emäjokeen laskiessa näkyy voimalan vaikutus. 

Kuva 32. Varisköngäs, Varisjoki. 
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Varisjoen rantavyöhykkeestä on n. 30 % kuusimetsää, 30 % sekametsää, 10 % 
mäntymetsää, 10 % lehtimetsää, 10 % pensaikkoa ja 10 % suota. Vanhoja metsiä on 
melkein puolet. Metsätyypit vaihtelevat joenvarren kurjenpolvi-käenkaali-mustikka-
tyypistä ja metsäkortekorvesta mustikkatyyppiin ja kalliolakien kuivahkoon kankaa-
seen. Joella kasvaa mm. paljon tuomea ja leppää, lehtomataraa, näsiää, punaherukkaa, 
metsäruusua, luhtakuusiota, hiirenporrasta ja lummetta. 

Joessa on alkuperäinen tammukkakanta. Koekalastuksessa saatiin 8, 9 ja 21 cm pituiset 
tammukat ja lisäksi ahven, särki ja mutu. Järvilohta on istutettu. Ämmänputous saattaa 
haitata kalan nousua. Joitakin koskia on ruopattu, joten niitä kannattaisi kivetä 
luonnontilaisiksi. Muita havaittuja eläinlajeja olivat pyy, metso, heinäsorsa, majavan 
syönnös, poro ja hirvi. 

Varisjoella on erityisen suuri opetus- ja virkistyskäyttöarvo, koska se sijaitsee lähellä 
(n. 10 km) Ämmänsaaren keskustaa ja alueelle on jo tehty retkeilyreitti. Eri metsä-
tyypit, rehevä kasvillisuus ja komeat koskimaisemat putouksineen tekevät siitä 
monipuolisen opetus- ja retkeilykohteen. Tärkeitä suojeluperusteita ovat myös alku-
peräinen tammukkakanta, lehtomainen kasvillisuus ja etenkin Ämmänputouksen 
maisemallinen arvo. N. 2/3 joen eteläosaa on valtion omistuksessa. 

41. Valkeainen, Sihonen ja Lauttalampi (4), Suomussalmi 3444 08, Oiite 6/34), inv. -91 

Valkeainen (pohjoisempi), Hoikkalampi, Yli- ja Ala-Julma, Tulijärvi, Matalainen, 
Kangasjärvi, Sihonen, Valkeainen (eteläisempi) ja Lauttalampi muodostavat kau-
niiden harjulampien ketjun, joka ei ole kuitenkaan säilynyt kokonaisuudessaan 
luonnontilaisena. Hakkuut, ojitukset, soranotto ja rantarakentaminen ovat kohdelleet 
kaltoin useimpia lammista. Vain lampiketjun kaakkoispään Sihonen, Valkeainen 
( eteläisempi) ja Lauttalampi ovat säilyneet luonnontilaisina. 

Sihonen on n. 450 m pitkä puolittain hiekkaharju- ja puolittain suorantainen nätti 
lampi. Rautasuo luo vaihtelevuutta harjumaisemaan. Sitä ei ole ojitettu, mutta 
muutaman sadan metrin päässä lounaispuolella olevalta ojitusalueelta laskee pari ojaa 
lampeen. Suosta johtuen Sihosen vesi on tummempaa kuin Valkeaisen ja Lautta-
lammen. Harjulla kulkee retkeilyreitti, ja niemessä on laavu. Harjua on vanhoista 
kannoista päätellen hakattu joskus kauan sitten, mutta nyt siinä kasvaa vanhahkoa 
männikköä. 

Valkeainen ( eteläisempi) on suunnilleen saman kokoinen kuin Sihonen, mutta se on 
kokonaan mäntyharjujen ympäröimä. Se on erinomainen esimerkki harjualueen 
lammesta. Vesi on tosi kirkasta. Siihen ei laske yhtään ojaa. Maisemat ovat hyvin 
kauniit. 

Lauttalampi on hieman isompi (600 m pitkä) kuin edelliset. Se on erämaisen tuntuinen, 
sillä Hiidenvaaran puolella on jylhää kuusikkoa, jonka seassa on paljon keloja. Toisella 
rannalla on komeaa mäntyharjua. Etelästä laskee yksi oja lampeen. 

Seutu on kaunista harjualuetta, jonka maisemallinen merkitys on suuri. Virkistys- ja 
opetuskäyttöön alue soveltuu hyvin valmiin retkeilyreitin ja laavujen vuoksi. Tie tulee 
lähimmillään sadan metrin päähän lammista. Suojeluperusteena on lampien luonnon-
tilaisuus ja maisemallinen arvo. Kohde on valtion maalla. 
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51. Hanhilampi (4), Suomussalmi 4511 09, Oiite 6/35), inv. -91 

Hanhilampi on noin 350 m pitkä suolampi ojittamattomalla lyhytkorsinevalla. 
Avosuota on koillispuolella noin 300 m, pohjoispuolella on pieni hakkaamaton 
metsäsaareke ja eteläpuolella on hakkaamaton Hanhivaara, jossa on vanhaa kuu-
sikkoa. Kauempana lounaispuolella vajaan 300 m päässä on hakkuita, mutta ne eivät 
näy lammelle, sillä välissä on mäntyä kasvavaa rämettä. 

Lampi on aika pitkälle kasvanut umpeen, ja umpeenkasvu jatkuu. Vesi on aika 
kirkasta. Lampi on varsin erämaisen tuntuinen. Lähin tie tulee noin 0,5 km päähän. 
Alue sopii virkistyskäyttöön erämaisten maisemiensa vuoksi. Suojeluperusteena on 
luonnontilaisuus. Kohde on valtion maalla. 

53. Suolampi (4), Suomussalmi 4511 09, Oiite 6/35), inv. -91 

Suolampi (16,0 ha) on 0,5 km mittainen turverantainen erämaalampi, jonka vesi on 
aika kirkasta. Rantavyöhyke on enimmäkseen hyvin vetistä avosuota, itärannalla on 
hieman kuusivaltaista sekametsää ja rämemännikköä. Kauempana rannasta on vanhaa 
sekametsää. Noin 200 m päähän tulevan metsäautotien päässä on kivikasa ja pieni 
hakkuuaukio, mutta se ei näy lammelle. Rantametsät ovat hakkaamatta ja suot ojit-
tamatta. 

Suolla kasvaa rahkasammalta ja luikkaa, mättäillä on isoja varpuja: variksenmarjaa, 
suopursua, lakkaa ja suokukkaa. Lammella uiskenteli kuikka tai kaakkuri. Maise-
mallisesti lampi on merkittävä. Retkeilykohteeksi lampi sopii hyvin vanhojen metsien 
ja laajahkon ojittamattoman suon vuoksi. Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus, 
maisemalliset arvot ja kuikan (tai kaakkurin) esiintyminen. Alue on valtion maata. 

57. Hiidenlampi (4), Suomussalmi 4512 07, Oiite 6/35), inv. -91 

Hiidenlampi (2,0 ha) vain vajaan 300 m pituinen kapea pikkulampi kauniiden vaa-
rojen välissä. Etelä- ja pohjoisrannalla on komeat kalliojyrkänteet. Eteläpuolisella 
mäellä on paljon avokallioita, ja maasto on vaihtelevan kumpuilevaa. Tie menee noin 
70 m päässä länsipuolelta. Siltä lammelle johtavan polun varrelta on metsää harven-
nettu kevyesti. Länsipuolella on kuusimetsää ja muualla männikköä. Kauempana etelä-
puolella olevat hakkuut voi aistia, mutta se tuo tavallaan avaruutta. 

Myös itäpuolella oleva Saarilampi olisi maisemiltaan näyttävä korkeiden harjujen ja 
sympaattisten pikkusaarten ansiosta, mutta huomattavat hakkuut lammen eteläpuolella 
ja soramonttu pilaavat sen arvon. 

Hiidenlampi sijaitsee geologisesti mielenkiintoisella alueella, jossa on mäen-
nyppylöitä, suppia, louhikkoa ja kallioita. Maisemat ovat jylhät jykevine kallio-
jyrkänteineen ja mustine kuusikkoineen. Alue soveltuu virkistyskäyttöön ja esim. 
maantieteen opetuskohteeksi. Se on valtion maalla. 

61. Murtolampi (4), Suomussalmi 4512 10, (liite 6/36), inv. -91 

Murtolampi (7,0 ha), Hoikka Murtolampi ja Pikku Murtolampi ovat lähes luonnon-
tilaisia turverantaisia suolampia. Hoikan Murtolammen länsirannalla on kivikkoa, 
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ja Pienen Murtolammen ympärillä on 10-30 m puuton turvematto. Murtolampi on 
kirkasvetinen, muut ruskeahkovetisiä. Lampien rantavyöhykkeestä on noin puolet 
suota ja puolet hakkaamatonta mäntyvaltaista sekametsää. Valuma-alueella on enin 
osa varttunutta mäntytaimikkoa, jonkin verran on vanhempaa metsää ja suota. Oji-
tuksia on kaikkien lampien lähisoilla, mutta niistä ei laske ojia lampiin. 

Murtolammet ovat aika tyypillisiä, mutta kauniita ja rauhallisia lampia. Hoikalla 
Murtolammella oli joutsen poikasineen. Tie kulkee lampien välistä lähimmillään noin 
50 m päässä Murtolammesta. Lammilla on virkistyskäyttöarvoa kauniiden maisemien 
vuoksi. Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja merkitys esim. joutsenen pesimä-
paikkana. Lammet ovat valtion maalla. 

66. Mustalampi ja Pirtti-Valkeainen (5), Suomussalmi 4422 09, (liite 6/36), inv. -91 

Mustalampi (1,0 ha) ja Pirtti-Valkeainen (3,0 ha) ovat täysin luonnontilaisia harju-
lampia. Luonnontilaa muuttavia tekijöitä ei lampien läheisyydessä ole havaittavissa, 
mutta kauempana on hakkuita ja uusi metsäautotie kulkee Akonlammen länsi-
puolella. Korkea harjujono kulkee lampien välistä, joten maisemat ovat todella 
kauniit! Lammet ovat hiekkarantaiset harjun puolelta ja toiselta puolen turve-
rantaiset. Rantavyöhyke on harjulla vanhaa mäntykangasta ja notkoissa kuusivaltaista 
sekametsää. Valuma-alueella on enin osa mäntymetsää ja loput suota. 

Noin 450 m mittaisen Pirtti-Valkeaisen vesi on tosi kirkasta, hieman lyhyemmän 
Mustalammen vesi on nimensä mukaisesti tummempaa. Pirtti-Valkeaisen viereiseltä 
harjulta näkyy Pirttiperä ja lampien väliseltä harjulta Pohjoisjoki. Mustalammin-
kankaan luonnontilaisen pikkulammen kohdalla harju on matalampi. Akonlammen ran-
taan tulee poroaita ja sen paikkeilta lähtee hetepuro Pirttiperään. 

Koko alue Pohjoisjoesta Akonlampeen on arvokas. Alue soveltuu virkistys- ja 
opetuskäyttöön monimuotoisuutensa {harjuja, harju- ja suolampia, joki koskineen, 
puro, järvi, suota ja erityyppisiä metsiä) vuoksi. Suojeluperusteena on luonnon-
tilaisuus ja suuri maisemallinen merkitys. Kohde on valtion omistuksessa. Alueella on 
leimikoita. 

73. Kalliolampi (4), Suomussalmi 4514 01, (liite 6/36), inv. -91 

Kalliolampi (2,0 ha) on omalaatuinen kirkasvetinen suolampi, jonka itärannalla on 
kalliorantaa ja avokalliota. Koillispuolelta ja kallion päältä on harvennushakattu joskus 
kymmeniä vuosia sitten, mutta se ei näy häiritsevästi. Siellä on myös vanha maatunut 
oja. Itäpuolen soita on ojitettu noin 200 m päässä lammesta. Muualta lammen 
ympäristö on laajemmin luonnontilaista. Valuma-alue_ella on enin osa suota, jonkin 
verran on metsää ja taimikkoa. 

Rannasta on 80 % turvetta ja 20 % kalliota. Rantavyöhykkeellä on mäntymetsää 
kalliolla, lounaispäässä vanhaa kuusikkoa ja etelä- ja pohjoispuolella vetisiä avosoita. 
Rantasuolla oli vanhan aidan jäänteitä. Haukia näkyi inventoitaessa. Kohteella on 
virkistyskäyttöarvoa. Suojeluperusteena on luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo. 
Alue on valtion maalla. 
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80. Iso- ja Pieni-Moukkori ja Valkealampi (4-5), Suomussalmi 4513 09, Oiite 6/36), 
inv. -92 

Iso- ja Pieni-Moukkori sekä Valkealampi ovat lähes luonnontilaisia harjulampia. 
lso-Moukkori (9,0 ha) ja Valkealampi (3,0 ha) sijaitsevat rajavyöhykkeellä. Ympä-
ristön soita ei ole ojitettu eikä metsiä hakattu. Lampien väliselle korkealle harjulle 
näkyy avohakkuu reilun km:n päästä Särkirinteeltä, ja myös Olkivaara vajaan km:n 
päässä rannasta on hakattu. Rajavyöhykkeen raja ja rajavartijoiden polku kulkee lso-
Moukkorin länsirantaa. Rajavartijoiden mökki ja pieni laituri on Valkealammen 
rannalla. 

Lampien väliseltä harjulta avautuu kaunis näköala alas lammille. Metsä harjulla on 
melko vanhaa (n. 100 v .) kuivahkoa kangasta, jossa on keloja, maapuita ja hieman 
haapaa. Valkealampi on nevarantainen ja erittäin kirkasvetinen. Iso-Moukkorilla on 
kovat rannat ja vesi on ruskeahkoa mutta kirkasta. Lammissa kasvaa mm. ulpukkaa. 
lso-Moukkorilla uiskenteli kuikka, ja korppi lenteli lähistöllä. 

lso-Moukkorin ja Valkealammen virkistyskäyttöä haittaa se, että ne ovat raja-
vyöhykkeen puolella. Opetuskäyttöönkään ne eivät sen vuoksi sovellu. Rauhaa 
kaipaaville eläimille lammet ympäristöineen ovat suotuisaa elinaluetta. Kohteen 
tärkeimpänä suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo. Se si-
jaitsee valtion maalla. 

85. ja 87. Kivijoki ja Aittojoki (4), Suomussalmi 4514 01, 02, 0iite 6/38), inv. -92 

Kivijoki on ainakin loppupuoleltaan (noin 3 km) luonnontilainen erämaajoki. Alku-
puoli melkein Kaihlaseen asti on Taivalkosken puolella yksityismaalla, eikä sitä inven-
toitu. Kaihlasen alapuoli on valtion maata. Rannoilla on vanhaa (yli 100 v.) tuoretta 
kangasta jonkin verran, mutta enimmäkseen kuivahkoa kangasta ja ojittamattomia 
pikkusoita, mm. suursaranevaa. Lähistön soita on kyllä ojitettukin, mutta ei aivan 
rannasta. Hakkuita ei näkynyt rannan tuntumassa, mutta joen eteläpuolista Pitämän-
vaaraa on hakattu useamman sadan metrin päässä rannasta. 

Yksi mökki on joen rannassa Kaihlasenkosken alapuolella. Taivalkosken kohdalla on 
mahtavat kalliojyrkänteet ja koskessa pieniä putouksia. Se on jännittävä laskea kanoo-
tilla. Muuallakin rannoilla on avokallioita. Joen maisemallinen arvo on suuri. Siellä 
kasvaa mm. lummetta, ulpukkaa ja raatetta. Korppejakin havaittiin. 

Kivijoki laskee Saarijärven kautta Aittojärveen, josta Aittojoki alkaa. Se virtaa 
enimmäkseen melko nuorten metsien ja ojittamattomien soiden läpi. Rannan läheisyy-
dessä on ojitettu suo, ja muutamia vanhoja ojia on rantasuolla, mutta jokeen laskevia 
ojia ei juuri näkynyt. Latvapuolella on taimikoita kauempana rannasta, mutta niillä ja 
ojituksilla ei ole juuri merkitystä joen luonnontilaisuudelle. Osa rantametsistä on 
vanhempaa kuivahkoa kangasta, jossa on myös keloja ja maapuita. 

Rantasuot ovat saranevaa, isovarpuista ja tupasvillarämettä. Joella kasvaa mm. 
rentukkaa, ulpukkaa ja metsäkortetta. Linnuista havaittiin useita telkkiä, kuukkeli ja 
nuoli- tai ampuhaukka. Poroja laiduntaa rannoilla. 

Puolivälissä menee tie Aittojoen yli. Sen eteläpuoli kuuluu Hossan retkeilyalueeseen, 
ja joen itäpuolella on Honkavaaran aarnialue. Joen länsirannalla kulkee merkitty 
retkeilypolku tieltä Lavajärven autiokämpälle. Aittojoki on kokonaan valtion maalla. 
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Aittojoki mutkittelee kivasti, ja siinä on useampia pikkukoskia, jotka on helppo laskea 
kanootilla lukuunottamatta Pystynkoskea. Muutamissa kohdin rannoilla on komeita 
hiekkatörmiä ja joessa hiekkasärkkiä. Se soveltuu maisemiensa puolesta hyvin esim. 
kanoottiretkeilyyn kuten Kivijokikin. 

Molemmat joet ovat suojelun arvoisia, koska ne ovat lähes luonnontilaisia ja maise-
miltaan arvokkaita. Virkistys- ja opetuskäyttöarvo on huomattava. Ne soveltuvat hyvin 
retkeilyyn, melontaan ja kalastukseen. Koeongintaa ei tehty, mutta kalat nyppivät 
kovasti. Jokien sijainti Hossan retkeilyalueen länsireunalla ja osittain retkeilyalueen si-
sällä parantaa niiden virkistyskäyttömahdollisuuksia, sillä lähellä on retkeilyalueen 
palveluita, mm. autiokämppiä. 

Kuva 33. Kivijoki. 

88. Hossan itä puolen lammet ( 4-5), Suomussalmi 4514 07 ja 08, Oiite 6/39), inv. -92 ja -93 

Ylimmäinen ja Keskimmäinen Latvalampi, Taipaleenlampi, Ölkynlampi, Kettulampi, 
Uuttulampi, Tuohilammit, Jysmänlampi, Pitkä-Hoilua, Hoiluanlammit, Saarilampi, 
Valkealampi, Kaunislampi, Kapealampi, Pöytälammit, Venäjän Naavalammit, 
Joutsenenpesälampi, Naavalampi ym. Hossan itäpuoliset lammet ovat luonnontilaisia, 
enimmäkseen kirkasvetisiä lampia. Osa niistä sijaitsee rajavyöhykkeen puolella, joten 
ne ovat hyvin rauhallisia erämaalampia. 

Alueella on myös muutamia ainakin osittain luonnontilaisia puroja, kuten Latvajoen 
alkupuoli, Hirvaspuro ja Ölkynpuro. Maasto lampialueella on hyvin vaihtelevaa: pitkä 
kalliohalkeamarotkolaakso, harjumaisia mäkiä, suppia, avokallioita, märkiä avosuo-
juotteja ja useita pikkulampia. 
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Ylimmäinen ja Keskimmäinen Latvalampi ovat alueen isoimpia lampia. Niiden rannat 
ovat vielä hakkaamattomat ja ojittamattomat. Rannoilla kasvaa enimmäkseen EVT-
männikköä, osa rannasta on VMT-kangasta ja suota. Lammilla tavattiin joutsen-
poikue useamman kerran. Keskimmäisen Latvalammen eteläpuolella on leimikko. 
Reilun kilometrin päästä Ylimmäisen Latvalammen pohjoispuolelta löytyi tien vierestä 
vanhalta raidalta vaarantunutta raidantuoksukääpää viisi itiöemää. 

Keskimmäisen Latvalammen itäpuolella Joutensuon länsireunassa on lettoisuuden 
merkkejä, mm. runsaasti katajaa. Suolla kasvaa mm. leväkköä, luhta- ja tupasvillaa, 
siniheinää, pitkälehtikihokkia, luhtakuusiota, muta- ja jouhisaraa, karhunruohoa, 
villapääluikkaa, kurjenjalkaa, mähkää, konnanliekoa, korpiorvokkia, metsätähteä, 
raatetta, lummetta, korpikastikkaa ja pohjanpajua. 

Keskimmäisestä Latvalammesta alkavan Latvajoen varrella on paikoin rehevää 
kasvillisuutta, mm. korpi- ja metsäimarretta, järvikortetta, riidenliekoa, raatetta, 
rentukkaa, suo- ja korpiorvokkia, kurjenjalkaa, lillukkaa, mesimarjaa, metsäruusua, 
oravanmarjaa, rantamataraa, metsäkurjenpolvea, korpikastikkaa, keltasaraa, 
nuokkuhelmikkää, siniheinää, mesiangervoa, kultapiiskua ja tuomea. Muutamassa 
kohdassa on vanhan padon rippeet, ja joen alkupuolella on neljän luhtaladon jäänteet 
ajoilta, jolloin rannan luhtaniittyjä niitettiin. 

Taipaleenlampi on muuten luonnontilainen suolampi, mutta pohjoispuolen pieni-
alainen hakkuu näkyy rantaan noin 200 m päästä. Lammella oli joutsen kahden 
poikasen kanssa. Lammen kaakkoispuolinen kangas on EVT:tä, jossa on aihki-
mäntyjä ja keloja kohtalaisesti. Lammen eteläpuolinen kangas on varsin vanhaa EVT-
VMT-metsää. Lähempänä puroa on rehevämpää. Puron varrella on useita isoja 
haapoja. Myös Taipaleenlammen kaakkoispuolinen lampi on luonnontilainen. 

Ölkynlampi kuuluu eteläkärkeä lukuunottamatta rajavyöhykkeeseen; rajavyöhykkeen 
raja kulkee länsirantaa. Tie tulee rantaan asti, missä oli metsähallituksen pieni tauko-
tupa, WC, laituri ja moottorivene. Lammella oli ilmeisesti MH:n koekalastus-
verkkojana. Ölkynlammen itäpuolella on leimikko. 

Rantametsät ovat yli 100 v. kuivahkoa männikköä, jossa on melko runsaasti koivua, 
hieman kuusialuskasvustoa ja muutamia haapoja. Osa haavoista oli kaulattu. Yhdellä 
kaulatulla haavalla Ölkynlammen itäpuolella oli silmälläpidettävää haavanarinakääpää. 
Keloja, lakkapäämäntyjä ja jonkin verran maapuuta löytyi myös. Osa rannasta on 
ojittamatonta isovarpuista rämettä. Kaakkoispuolen nevalla noin 0,5 km päässä 
rannasta on muutama oja. Rannalta löytyi kurjen sulka. 

Uuttulammen etelärannalla on nuorehkoa ECT-männikköä. Lammen poikki on 
kulkenut aikoinaan ampumarata. Jäljellä oli vielä ränsistyneet puhelinpylväät, 
näyttösuoja ja valli sekä maalitaulukoppi. Rantametsää on harvennettu aikaisemmin. 
Lammen vesi on kirkasta ja siinä on kaksi pikkusaarta. 

Maaselänlampi on luonnontilainen suolampi, jonka rannalla on rahkanevaa, paikoin 
suursaranevaa. Lammen länsipuolella on harvennettua varttuvaa ECT-männikköä. 

Isomman Kettulammen pohjoisrantaa on harvennettu noin 20 vuotta sitten. Muuten se 
on luonnontilainen ja kirkasvetinen. Pienempi Kettulampi on luonnontilainen ja 
jyrkkäreunainen. Isompia puita on haettu noin 30 vuotta sitten. 
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Tuohilammet ovat jokseenkin luonnontilaisia suolampia. Niiden pohjoispuolella noin 
200 m päässä alkaa hakkuuaukea. Se näkyy pohjoisemmille Tuohilammille. Rannoilla 
on isovarpurämettä ja saranevaa. Metsät ovat enimmäkseen EVT-kangasta. 
Luoteisimman Tuohilammen rannalla on kauniit kalliot. 

Jysmänlampi ja Vasalampi ovat jokseenkin luonnontilaisia saman kalliohalkeaman 
lampia kuin Hoiluanlammet. Tie kulkee noin 50 m päästä. Jysmänlammen länsi-
puolen etelärannalla on muutaman sadan metsin matkalla nuorehkoa (noin 20 v .) 
mäntytaimikkoa, mutta muualta rannat ovat hakkaamattomat. Lammella on jyrkät 
rannat. Rantametsä on ECT-kangasta, jossa on joitakin keloja ja maapuita. 
Vasalammen etelärannalla on noin 70 v. ja pohjoisrannalla varttuneempaa män-
nikköä. 

Pitkä-Hoilua on nimensä mukaisesti pitkä (n. 1,6 km) ja kapea (leveimmillään noin 
70 m) lampi kumpuilevien kankaiden välissä. Se kuuluu itä-länsisuuntaisten ka-
peiden kalliohalkeamalampien ketjuun kuten sen itäpuolinen lampi, Pyöreä-Hoilua, 
Pikku-Hoilua ja Jysmänlampi. Lampien rannoilla ja välissä on molemmin puolin 
kalliojyrkänteitä. Lampiketjulla on maisemallista arvoa. Pitkä-Hoiluan itäpää on 
rajavyöhykkeellä. Tie kulkee lammen itärannalta. Länsipäässä on komeat kallio-
jyrkänteet. Rannoilla on melko vanhaa kuivaa ja kuivahkoa mäntykangasta, jossa on 
keloja ja maapuita. 

Pitkä-Hoiluan laskupuron varrella on komeat jyrkät rantakalliot samoin kuin sen 
itäpuolisella lammella. Purolla kasvaa mm. ulpukkaa, korpikastikkaa, korpiorvokkia 
ja metsäimarretta. Lammen itäpää on Venäjän puolella. Rajavartijoilla on silta lammen 
poikki rajan tuntumassa. Rantametsät ovat kuivaa vanhaa mäntykangasta. 

Hoiluanlammit ovat pieniä luonnontilaisia suolampia Pitkä-Hoiluan eteläpuolella. 
Niistä itäisin on rajavyöhykkeellä. Rannoilla on komeaa kumpareista jäkäläkangasta 
ja rahkanevaa. Keloja ja maapuita on jonkin verran. Maisemat ovat erämaiset. 
Korppeja lenteli ja poroja laidunsi jäkälikössä. 

Saarilampi ja Valkealampi ovat tosi kirkasvetisiä harjulampia korkeiden mäen-
kumpareiden välissä. Rantoja on osittain hakkailtu aikoinaan: nyt osa on nuorehkoa 
(noin 50 v .) männikköä, osa on vanhempaa kuivaa mänty kangasta. Rannassa on 
muutamia lakkapäämäntyjä. Valkealampi on osin rajavyöhykkeen puolella. Sen 
rannassa on vanhan kämpän jäännökset. Tie kulkee eteläpuolelta noin 200 m päästä ja 
Valkealammen itärannan tuntumassa. 

Kaunislampi, Kapealampi ja niiden pohjoispuoliset suolammet ovat täysin luonnon-
tilaisia lukuunottamatta Kaunislammen rantaan rakennettua rajavartijoiden mökkiä, 
johon tulee tie. Ympäristön metsät ovat vanhoja kuivia jäkäläkankaita, joissa porot 
viihtyvät. Keloja, palokoroja ja maapuita on melko paljon. Suolampien rannoilla on 
vetistä rahkanevaa. Kaunis- ja Kapealampi sijaitsevat korkeiden mäenharjanteiden 
välissä. Kaunislammen rannalla on hienot rantakalliot ja erittäin kirkas vesi. Lam-
missa kasvaa mm. raatetta. Havaittuja lintulajeja olivat korppi, palokärki, käpytikka 
ja hiirihaukka. 

Hiidenkimu ja sen lähilammet ovat maisemallisesti merkittävä paikka. Hiidenkimu on 
pieni pyöreä kirkasvetinen lampi syvässä suppamontussa. Sen länsipuolisella lammella 
on jyrkät, korkeat rantakalliot. Myös se on syvässä kuilussa. Samaan ryhmään kuuluu 
kolmaskin lampi, jonka rannalla oli ympärysmitaltaan 220 cm haapa. 
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Kuva 34. Pitkä-Hoiluan laskupuro. 

Lampien jyrkillä rinteillä on säästynyt vanhaa puustoa: suuria aihkimäntyjä, isoja 
keloja ja järeää maapuuta, joka on vyörynyt alas rinteitä. Aihkeissa ja keloissa on 
palokoroja. Lammista noin 400 m luoteeseen sijaitseva pikkulampi on myös 
samantyyppinen ja luonnontilainen. Viimeisimmän harvennuksen aikaan sen ympärillä 
oleva suppa-alue on jätetty käsittelemättä. Puusto on pelkästään mäntyä. 

Pöytälammit ovat täysin luonnontilaiset lammet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa 
kapealla salmella. Koillisrannalla on kuivaa ECT -männikköä, jossa on aihkeja ja 
runsaasti keloja. Pöytälampien ja Ison Itälammen välissä on aamiometsäistä tuoretta 
kangasta, jota ei Hossan alueella kovin paljoa ole. Isoja mänty- ja kuusimaapuita on 
runsaasti, samoin keloja, palokoroisia aihkeja ja haapoja. Siellä on muutamia isoja 
haapoja ja raitoja, joissa on raidankääpää. Pöytälampien luoteispuoliset lammetkin 
ovat luonnontilaisia. Ison Itälammen itäpuolinen kangas on hakattu. 

Venäjän Naavalammit ja Joutsenenpesälampi ovat lähes luonnontilaisia suolampia 
rajavyöhykkeellä. Lampien keskellä olevaa kangasta ja sen eteläpuolista kangasta on 
harvennushakattu hieman, mutta hakkuut eivät ulotu aivan rantaan. Nyt kankailla on 
nuorta mäntytaimikkoa. Lampien itäpuolella rajan tuntuman kankailla on aamiomaista 
tuoretta kangasta. Tie kulkee pohjoisimman Naavalammen länsipäästä sen molemmille 
puolille. Lampia yhdistää luonnontilainen puro. Rannalla on rahka- ja saranevaa. 

Joutsenenpesälammen itäpäässä kulkee valtakunnanraja. Helmipöllö lehahti ihmette-
lemään inventointia. Korppeja ja poroja näkyi myös. 
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Naavalampi sijaitsee alueen etelälaidalla lähellä Vieremänsuon soidensuojelualuetta. 
Naavavaaralla lammen itäpuolella on tuoretta kangasta, jossa on palokantoja ja 
-koroja, maapuuta ja haapoja. Sieltä löytyi vaarantunut uhanalainen harjasorakas. 
Pohjoisempaa Riihisärkältä löytyi 32 cm levyinen haavanarinakääpä (St) kaulaamat-
tomalta haavalta. 

Lammen länsipuolella kasvaa kituliasta rämemännikköä, jota on ehkä hakattu 
aikoinaan. Uusi tie tulee Naavavaaralle noin 200 m päähän lammesta. Naavavaaralla, 
Riihisärkällä ja Oraviselänteellä on leimikoita. 

Lampialue olisi syytä suojella kokonaisuutena, sillä se on mielenkiintoinen sekä 
geologisesti että maisemallisesti. Läntisemmillä lammilla, jotka eivät ole raja-
vyöhykkeellä, on virkistys- ja opetuskäyttöarvoa. Rajavyöhykkeen puolella olevalla 
alueella on merkitystä rauhaa vaativien eläinlajien suoja-alueena, ja sitä voidaan 
käyttää tutkimukseen. Alueella on monia leimikoita. Hakkuista tulisi luopua ainakin 
pienvesirajauksen sisäpuolella. Maa on valtion omistuksessa. 

90. Tulijoki-Hiisijoki (3-4), Suomussalmi 4424 02, 05 ja 08, Oiite 6/40 ja 6/41), inv. -91 

Tulijoki lähtee Tulijärvestä, laskee Syrjäjärviin jatkuen Syrjäjokena Hiisijärveen ja 
edelleen Hiisijokena Torviseen. Luonnontilaisin osuus on Syrjänjoki Alimmaisen 
Syrjäjärven ja Hiisijärven välissä. Myös Tulijoen alkupää Syrjäjärviin asti on osittain 
luonnontilainen. 

Tulijärvi on lintuvesien suojelukohde. Tulijoen varsilla on jonkin verran hakkuita, 
aurauksia ja ojituksia. Rannoilla on puutonta saraista suota n. 70 %, pensaikkoa 10 % 
ja sekametsää 20 %. Joessa on varsin luonnontilaisiakin pätkiä. Koskiosuuksia on 
useampia. Juuri ennen Ylimmäiseen Syrjäjärveen laskemista on kaunis koski metsän 
keskellä, jonka yläpuolella on hakattu ja aurattu. 

Ylimmäisen Syrjäjärven rannalla on mökki, ja hakkuita ja aurauksia näkyy järvelle, 
joten se ei ole luonnontilainen. Ylimmäisen ja Alimmaisen Syrjäjärven välissä olevan 
Välijoen kasvillisuus on lehtomaista. Puron päissä on muutama oja ja keskellä vanha 
mylly. Puro haaroittuu ja kulkee kivien välissä lehtomaisessa metsässä. Maisemiltaan 
alue on hyvin kaunis. Alimmainen Syrjäjärvi on erämainen, joskin joitakin ojia on 
havaittavissa. 

Alimmaisen Syrjäjärven jälkeen joen nimi muuttuu Syrjäjoeksi. Pääosin rannat ovat 
kuusikorpea (n. 60 % ), lehtomaiseen vivahtavaa nuorta lehti puustoa on noin 20 %, 
pajupensaikkoa 10 %, isovarpurämettä on n. 10 % ja niittyä aavistus. Osan matkaa 
joen vieressä on kuusikkoista harjua. Muutamia ojia on siellä täällä. Ojista on 
kulkeutunut jonkin verran hiekkaa ja humusta. Yhdestä kohdasta näkyy kauempana 
oleva hakkuualue. 

Syrjäjoessa on jokunen koski ja pikkulampi, joiden ympärillä on korkeat harjut. Paikka 
on varsin kaunis. Myös Hiisijärvi vaikutti kauniilta ja rauhalliselta. Joitakin mökkejä 
on rannalla, samoin viljelysmaita (mansikka) ja hakkuita näkyy rantaan. Siellä oli 
heinäsorsia, ja muitakin vesilintuja lienee kohtalaisesti. 

Hiisijärvestä joki jatkuu Hiisijokena Torviseen. Rantasoita on ojitettu melkoisesti ja 
joitakin lähialueita on hakattu. Karttaan merkityt avohakkuualueet ovat nyt nuorta 
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taimikkoa. Heiniahon luona sillan kohdalla on muutettu uomaa. Juntusrannan tien 
molemmin puolin vanhaa kuusikkoa. Tässä joki on parhaimmillaan. Suomussalmen 
tien eteläpuolella on kaunista nuorta koivikkoa. Muuten rannoilla on paljon paju-
ja katajapensaikkoa, miehenkorkuista heinikkoa, kastikoita ja mesiangervoa. Ala-
juoksulla on muutamia peltoja rannalla. Siksi vesi on aika mutaista alajuoksulla. 

Hiisijoki ei ole kovin luonnontilainen. Kuitenkin suojelun arvoiseksi sen tekee 
Torvisenniemen pohjoispuolella sijaitsevalla luhtaisella letolla kasvava nykyisin 
suuresti harvinaistunut lettosara (Carex heleonastes). Tämä uhanalainen laji on 
Kainuussa luokiteltu vaarantuneeksi ja valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi. Letolla 
on paikoin pieniä rimpiä ja siellä kasvaa myös uhanalaisia sammalia. Kainuun liiton 
esittämä suojelualuerajaus on merkitty karttaan. Hiisijoen suota on ehdotettu soiden-
suojelualueeksi. (Kainuun liitto 1992). 

Tulijoessa on ilmoitettu olevan tammukkaa. Alueella on virkistys- ja opetus-
käyttöarvoa. Suojeluperusteena on osittainen luonnontilaisuus, maisemien kauneus ja 
Hiisijoen varrella esiintyvät uhanalaiset lajit. Joki on Hiisijärvelle asti valtion 
omistuksessa lukuunottamatta kahta pientä yksityispalstaa Syrjäjärvien tienoilla. 
Hiisijoki on kokonaan yksityismaalla. 

92. ja 106. Netouvenjoki ja Tökönjoki (3), Suomussalmi 4423 05, (liite 6/42), inv. -91 

Netouvenjoki on vain vajaan 2 km pituinen joki, joka laskee Netouvenlammista 
Naamajärveen. Sen luonnontilaa ovat muuttaneet sähkölinja, sorakuoppa aivan ran-
nassa alajuoksulla, yli kulkeva tie ja tien länsipuolella n. 1 km matkalta ojitettu suo. 
Se on isovarpuista rämettä, jossa on hetteikköjä. Ojitus ei ole vaikuttanut kovin paljoa 
jokeen, joten se kannattaisi ehkä kunnostaa tukkimalla ojat. 

Muuten puro vaikuttaa erinomaiselta: vesi on suhteellisen kirkasta, on pikku koskia, 
kiviä ja hakkaamattomia metsiä. Etenkin Netouvenlammista alajuoksulle olevan 
kankaan kohdalla on rehevää, lehtomaista. Muuten rantavyöhyke on enimmäkseen 
suota (65 % ), kauempana rannasta mäntyvaltaista ja rannan lähellä kuusivaltaista 
sekametsää 20 % ja alajuoksun harjuilla kuivaa mäntykangasta 15 %. Valuma-
alueella on noin puolet suota ja puolet metsää. Tökönahoa on hakattu väljennys- ja 
siemenpuuhakkuin v. 1993 muutaman kymmenen metrin päässä rannasta. 

Joesta on saatu ilmoituksen mukaan tammukkaa yli 10 vuotta sitten, mutta se on 
ehkä hävinnyt sen jälkeen. Alajuoksulla oli heinäsorsia. Varsinkin metsien kohdalla 
maisemat ovat kauniit. Joen pohjoispuolella on Tökönsärkän harjujakso, joka jatkuu 
Netouvenlampien väliin ja siitä edelleen Hoikansärkälle. Nämä kauniit harjulammet 
ovat hiekkapohjaisia. 

Kohteella on virkistyskäyttöä ja suojeluperusteena on maisemallinen vaihtelevuus. 
Hoikansärkän suojelualue ulottuu länsipuolella Ruunalammille asti. Sitä voisi jatkaa 
itään niin, että Netouvenlammit ja -joki tulisivat mukaan. Netouvenjoki on valtion 
maata. 

Tökönjoki lähtee Naamajärvestä samoilta kohdin, mihin Netouvenjoki laskee, ja pää-
tyy noin 2,5 km päässä Vuokkijärveen. Jokien ja järven risteyskohta on oma-
laatuinen. Tökönjoen alkupäässä on tuore ojitusalue, jonka kohdalla on tiheää 
pensaikkoa rannassa. Ennen tietä on hakkuita (mm. tuore siemenpuuhakkuukuvio 
Suoniemen kohdalla), mutta jokivarteen on jätetty koivikkoa. Tien jälkeen on pätkä 
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kuusikkoa rannalla, sitten taas vanhempia hakkuuaukeita. Niissä kasvaa nyt n. 5-20 v. 
taimikkoa ja pensaikkoa. 

Tökönjoen rantavyöhykkeestä on n. 20 % kuusimetsää, 20 % hakattua aluetta, 10 % 
sekametsää, 40 % soista pensaikkoa ja 10 % metsäistä suota. Valuma-alueesta on 
65 % metsää, hakattua aluetta ja taimikkoa on 20 %, pensaikkoa 5 % ja suota 10 %. 
Kasvillisuus vaihtelee lchtomaisesta (metsäkurjenpolvi, saniaiset, metsäruusu, 
paatsama) suokasveihin (raate, lakka). Hirviä nähtiin myös. 

Vesi on suhteellisen kirkasta, ja koskia on paljon. Tammukkaa on oilut ainakin ennen. 
Muutakin kalaa on runsaasti, mm. ahventa, haukea ja" särkeä. Vuokin kalastuskunta on 
istuttanut järvitaimenta jokeen, ja se on kalastajien suosiossa. Kalastuksellisesti joki 
saattaa olla vielä hyvinkin arvokas, sillä ojitukset ovat enimmäkseen vanhoja eivätkä 
kovin merkittäviä. Maisemallisestikin joki on paikoin kaunis. Suojeluperusteena on 
kalastuksellinen ja maisemallinen arvo. Tökönjoki on enimmäkseen yksityismaalla. 

95. Pieni Alanteenjärvi, Loukkojärvi ja Kaakkurilampi (5), Suomussalmi 4423 03, 
(liite 6/43), inv. -89 

Pieni Alanteenjärvi (27,0 ha) ja Loukkojärvi ( 40,0 ha) ovat hiekkarantaisia ja 
mäntykankaiden ympäröimiä, kummatkin kauniita ja luonnontilaisia. Molemmissa 
järvissä on haukea, ahventa ja särkeä. Harjun toisella puolella sijaitseva Kaakkuri-
lampi on turverantainen, maisemallisesti kaunis pikkulampi. Retkeilyn jälkiä näkyy 
jonkin verran arassa mäntykankaassa. Vesikasvit puuttuvat täysin tästä kirkasvetisestä 
harjualueen lammesta. 

Kasvillisuus on melko monipuolista. Mctsäimarre, järvi- ja metsäkorte, harmaa-, 
juurto-, pallo-, jouhi-, muta-, jokapaikan- ja pullosara, rönsyrölli, pohjannurmikka, 
vehka, rentukka, raate, ulpukka, ruskoärviä, heinä-, uistin- ja ahvenvita (Potamo-
geton gramineus, natans ja perfoliatus), siimapalpakko, rantaleinikki, suokukka, 
lakka, juolukka, suopursu, vaivero, Kainuussa harvinainen niittylitukka (Cardamine 
pratensis), ruohokanukka, suohorsma, luhtavilla, mesiangervo, rantamatara, hertta-
kaksikko (Listera cordata ), tcrttualpi, oravanmarja, rantalemmikki, suoputki, kurjen-
jalka, tervaleppä ((1/nus glutinosa), tuomi, pihlaja, kiiltopaju ym. kasvavat alueella. 

Maisemallinen merkitys on huomattava harjujensuojeluohjelmaan kuuluvan Jumalis-
särkän harjun ja useiden harjujärvien ansiosta. Alueella on jo virkistyskäyttöä varsin 
paljon. Opetuskohteeksikin se sopii geologiansa ja kasvillisuutensa vuoksi. 
Suojeluperusteena ovat luonnontilaisuus ja maisemallinen arvo. Kohteen omistaa valtio. 

101. Hallajärven lähteet (3-4), Suomussalmi 4423 11, (liite 6/48), inv. -93 

Hallajärven pohjoispuolella on kaksi luonnontilaista lähdettä. Järven koillispuolella 
noin 80 m päässä rannasta karulla rämeellä sijaitseva lähde on muuten luonnontilainen, 
mutta ympäristön metsää on aikoinaan hakattu ja nyt siinä kasvaa lehtipuuvesakkoa ja 
varttuvaa mäntytaimikkoa. Lähteestä vesi valuu purona järveen. Alapuolella on 
ruohokorpea lähteen rehcvöittävän vaikutuksen vuoksi. 

Lähdealue on melko iso ja se erottuu hyvin ympäristöään rehevämpänä. Lähteellä 
kasvaa mm. kurjcnjalkaa ja pohjanhorsmaa. Sammalista sieltä tavattiin purolähde-
sammalta (Philonotis fontana ), kalvaskuirisammalta ( Calliergon stramineum ), 
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hetesirppisammal ta (Warnstorfia exannulata), pal okeuhkosammal ta (M archantia poly-
morpha ), rassisammalta (Paludella squarrosa ), hetehiirensammalta (Bryum weigelii) 
ja lehväsammal sp. (Plagiomnium 5p. ). 

Järven luoteispuolinen lähde sijaitsee noin 200 m päässä järvestä kankaan ja suon 
rajalla. Suon reuna on selvästi lähdevaikutteinen. Lähteen alapuolella suolla kasvaa 
siniheinää ja katajaa, mikä viittaa lettoisuuteen. Myös raitoja kasvaa suolla. Lähteessä 
kasvoi hetesirppisammalta ja lehväsammal sp. Lähteet ovat valtion maalla. 

105. Hukkajoki (3), Suomussalmi 3533 08 ja 4511 05, (liite 6/44) inv. -92 

Hukkajoki on pitkä (noin 10 km) ja paikoin jopa 20 m leveä joki. Joen varrella on 
useita pienehköjä hakkuuaukeita ja nuoren taimikon alueita. Ne eivät yleensä ulotu 
rantaan asti, vaan rantaan on jätetty vaihtelevanlevyinen suojavyöhyke. Melkein kaikki 
rantarämeet on ojitettu, ja niistä laskee ojat jokeen. Ojista on saattanut valua kiinto-
ainetta jokeen, sillä vesi on ruskeahkoa. Joki on enimmäkseen mutapohjainen, osin 
sorapohjainen. Rannalla on talo ja mökki. 

Rannoilla on enimmäkseen melko nuorta koivuvaltaista lehtimetsää ja pensaikkoa 
(noin 40 % ), isovarpuista rämettä ja suursaranevaa (n. 30 % ), mäntyvaltaista 
sekametsää (n. 20 %) sekä hieman kuusimetsää (n. 10 %). Valuma-alueella on eniten 
hakattua aluetta ja taimikkoa (n. 40 %), metsää ja pensaikkoa (n. 30 %) sekä suota 
(n. 30 % ). Joessa kasvaa paikoin runsaasti järvisätkintä. Myös ulpukka, lumme ja 
järvikorte kuuluvat joen vesikasvillisuutecn. Telkkä- ja muita sorsapoikueita oli 
runsaasti. Pienvesitiedustelun vastauksen mukaan joessa on tammukkaa. Mato-
ongella saatiinkin pieni tammukka ja seipi. 

Kuva 35. Hukkajoki ja Leväjärvi. 
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Joki virtaa hiljakseen mutkitellen enimmäkseen melko luonnontilaiselta näyttävien 
suo- ja lehtimetsärantojen välissä, joten maisemat ovat joelta katsottuna mukavat. 
Joessa on useampia pitkiä koskijaksoja (yhteensä yli 2 km), jotka on helppo laskea 
kanootilla ainakin korkean veden aikaan. Kosket nostavat kohteen maisemallista 
arvoa. Joen rannoilla oli muutamia nuotiopaikkoja, joten sillä on virkistyskäyttöä. 
Joki soveltuu hyvin melontaan aloittelijoillekin ja muunlaiseen retkeilyyn. Kalastus-
kohteena se on merkittävä, koska siinä esiintyy mm. tammukkaa. Suojeluarvo perus-
tuu lähinnä komeisiin koskimaisemiin ja arvokalastoon. Joen alussa on vajaa 3 km ja 
keskellä noin 1,5 km valtion maata, muuten joki on yksityisomistuksessa. 

112. Hietajoki (3), Suomussalmi 4424 03 ja 06, (liite 6/44), inv. -91 

Hietajoki on reilun 4 km pituinen joki, joka laskee Pienestä Hietajärvestä Kivijärveen. 
Alajuoksulla on isoja ojia varsin paljon, ja osa niistä laskee suoraan jokeen. Ylem-
pänä on pari pientä ojaa. Kuikka-ahon laitaa on hakattu, samoin Vasikkavaaralta päin 
ja Kutupuron liittymiskohdasta. 

Tervajoen laskukohdassa on tiheää pajukkoa, ja siitä ylöspäin on kuusimetsää 
itäpuolella. Välittömästi puron rannassa on leppää ym. lehtipuita. Maisema on kaunis. 
Länsipuolella on suojavyöhyke rannassa ja sen takana hakkuita. Lähes koko ala-
juoksulla Pitkäkoskeen saakka rannalla kasvaa pitkää saraikkoa, kastikoita ja mesi-
angervoa, joten lähelle rantaa on vaikea päästä. Joessa kasvaa melko paljon vesi-
kasvillisuutta mm. ulpukkaa, kurjenjalkaa ja vitaa. Valuma-alueella on metsää noin 
30 %, hakattua aluetta ja taimikkoa 20 % sekä suota 50 %. 

Kuva 36. Hietajoki 
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Kyselyvastauksen mukaan Hietajoessa on ainakin ollut tammukkaa. Joella voisi olla 
virkistyskäyttöä esim. kalastuskohteena, sillä koskia on paljon. Maisemallista arvoa 
on varsinkin yläjuoksulla Pitkäkoskeen asti, mihin kohteen suojeluarvo perustuu. Joki 
on valtion maalla lukuunottamatta paria pientä yksityispalstaa. 

114. Piispajoki (4), Suomussalmi 4513 02 ja 03, Oiite 6/44), inv. -92 

Piispajoki on lähes luonnontilainen komea joki. Hieman kauempana rannasta on useita 
avohakkuualoja, mutta ne eivät näy joelle. Rannoille on jätetty suojavyöhyke, ja toisin 
paikoin on enemmänkin- metsää jäljellä. Rantasoita ei ole juuri ojitettu; vain muu-
tama oja laskee jokeen. Vesi on kirkasta, ja pohja on enimmäkseen soraa, paikoin 
kivikkoista. 

Rantametsät ovat enimmäkseen tuoretta kangasta; osin varsin vanhaakin. Monin 
paikoin rannassa on koivuvaltaista lehtimetsää ja pensaikkoa. Osa on kuivahkoa 
kangasta. Suota on rannoilla melko paljon (n. 40 % ), tyypiltään tupasvillarämettä ja 
saranevaa. Tervaleppää, rentukkaa, ulpukkaa, metsäimarretta, suo-orvokkia, mesi-
angervoa ym. kasvaa joen varrella. 

Kuva 37. Piispajoki. 

Telkkiä ja sinisorsia oli useampia, ja tuoreita majavan syönnöksiä löytyi. Mato-
ongella saatiin ahven ja seipi. Kyselyvastauksen perusteella ainakin Piispajoen 
sivupurossa, Hirvipurossa, pitäisi olla tammukkaa, joten sitä saattaisi olla Piispa-
joessakin. Hirvipuron vartta on hakattu laajasti rantaan asti. 
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Joessa on monta kaunista koskea. Ne on helppo laskea kanootilla ainakin korkean 
veden aikaan, sillä osaa niistä on perattu uittoa varten nostelemalla kiviä reunoille. 
Tammukan kannalta se ei ole hyväksi. Länsirannalla kulkee retkeilyreitti, jonka 
varrella on 2 autiokämppää (Kallioruntti ja Kantokoski), mikä helpottaa retkeilyä. 
Maisemalliset arvot ja erinomaiset virkistyskäyttömahdollisuudet ovat Piispajoen 
tärkeimmät suojeluperusteet. Petäiskosken yläpuolella noin 0,5 km matkalla on 
yksityismaata, samoin joen lopussa noin 1 km osuus. Muuten joki virtaa valtion 
maalla. 

117. Myllyjoki (Kovajoki) (3), Suomussalmi 4422 08, 09, (liite 6/45), inv. -91 

Myllyjoki on vain noin 800 m pituinen joki, joka laskee Kovajärvestä Alajärveen. Joen 
länsipuolella olevalta ojitetulta Myllysuolta laskee joitakin ojia jokeen. Itäpuolella on 
pari vanhaa sammaloitunutta ojaa ja vanha kesämökki. Suomussalmi-Näljänkä -
maantie kulkee yläjuoksulla joen yli. Suvannon viereltä on hakattu kangasta, mutta se 
ei juuri näy joelle, koska sillä kohdalla on jokirannassa tiheä pensaikko. 

Rantavyöhyke on enimmäkseen sekametsää ja pensaikkoa, osa on isovarpuista 
metsäistä rämettä. Vesi on sillankorvassa limaista, muuten kohtalaisen kirkasta. Joki 
on leveä ja koskinen; koskea on noin puolet joesta. Sillä on maisemallista merkitystä. 
Telkkiä ui joella. 

Ilmoituksen mukaan joessa on luontainen tammukka- ja harjuskanta. Kalastuskunta 
on tehnyt kalaportaat ja rauhoittanut joen. Suojeluperustcena on luontainen harjus- ja 
tammukkakanta sekä lähes luonnontilaisuus. Alue on yksityismaalla. 

118. Pikku-Ruokosen puro (3), Suomussalmi 4422 10, (liite 6/45), inv. -89 

Pikku-Ruokosen puro on noin 1,2 km pituinen ja hyvin kirkasvetinen puro. Matkalla 
Ruokojärvestä Syväjärveen Pikku-Ruokosenpuron luonnontilaa ovat muuttaneet 
lievästi kolme tien alitusta ja kohtalaisesti ampumaradan rakenteet. Rannat ovat lähinnä 
suota. Jotain kalaa purossa on, mutta kalastus lienee mahdotonta ampumaradan vuoksi. 

Kohteen tekee arvokkaaksi siellä runsaana esiintyvä ncvaimarrc (Thelypteris palust-
ris ), joka on Kainuussa erittäin uhanalainen. Muuta kasvillisuutta ovat mm. hiiren-
porras, viilto-, harmaa-, jouhi- ja pullosara, luhtavilla, viitakastikka, rentukka, raate, 
purovita, pikkupalpakko, maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata ), suopursu, 
lakka, terttualpi, suoputki, kurjenjalka, juolukka ja karpalo. Purolla tavattiin myös mm. 
isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica ). 

Varsinkin puron loppupäässä Korkealaisensärkän tienoilla maisemat ovat kauniit. Puro 
virtaa harjun kupeella Pikku-Ruokosen lammen kautta. Rauhoitetun nevaimarteen 
esiintyminen ja maisemalliset tekijät ovat suojeluperusteena. Kohde on Kainuun 
rajavartioston vuokramaalla. 

122. Lohijoki (5), Suomussalmi 3533 06, 08 ja 09, (liite 6/46), inv. -89 

Näljängän Karhujärvestä alkava Lohijoki jatkuu Taivalkosken puolelle. Noin 12 km 
pituinen ruskeavetinen puro on suuri, ja sen rannat ovat sekametsää, pensaikkoa 
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ja suota. Ympäristö on luonnontilaista Ja kaunista, valuma-alueen hakkuut ovat 
vaikuttaneet vain lievästi. 

Puron varrella esiintyy uhanalaisista kasveista alueellisesti vaarantuneeksi luoki-
teltua jokileinikkiä (Ranunculus lingua ). Muita havaittuja lajeja ovat mm. korpi- ja 
metsäimarre, järvi-, suo- ja metsäkorte, mätäs-, harmaa-, kelta-, pallo-, jouhi-, 
jokapaikan-, hirssi-, pullo-, tuppi- ja luhtasara, nurmi- ja metsälauha, nuokku-
helmikkä, siniheinä, ruokohelpi, lehtonurmikka (Poa nemoralis), nurmitatar (Poly-
gonum viviparum ), karhunputki, tuoksusimake, rentukka, ulpukka, vesikuusi, raate, 
järviruoko, purovita, rantaleinikki, huopaohdake, näsiä, ahokeltano (Hieracium vul-
gata ), metsäkurjenpolvi, oravanmarja, metsätähti, metsäruusu, mesimarja, vilukko, 
luhtakuusio, kaarlenvaltikka, luhtatädyke (Veronica scutellata ), tuomi, harmaaleppä, 
pohjan-, juolukka- ja kiiltopaju. 

Lehtojensuojeluohjelman Lohivaaran lehto sijaitsee muutaman sadan metrin päässä 
joesta sen eteläpuolella. Sen kasvillisuuden perustyyppi on tuore GOMaT-lehto, jonka 
lisäksi on kosteaa GOFiT-lehtoa ja erilaisia lehtokorpia. Lehdon uhanalaisia lajeja 
ovat erittäin uhanalainen neidonkenkä ( Calypso bulbosa) ja silmällä pidettävät 
punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa) sekä lehtomatara (Galium triflorum). 
(Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988:16). 

Virkistyskäyttömahdollisuudet ovat luonnontilaisella joella hyvät mm. kauniiden 
maisemien vuoksi. Uhanalainen jokileinikki ja luonnontilaisuus ovat tärkeimmät 
suojeluperusteet. Kohteesta suunnilleen puolet on valtion omistuksessa. 

124. Rautalampi ja Ilosenlampi (5), Suomussalmi 3533 07, (liite 6/45), inv. -92 

Rautalampi ja Ilosenlampi ovat täysin luonnontilaisia erämaalampia varsin laajalla 
hakkaamattomalla ja ojittamattomalla alueella. Lähimetsät ovat noin 150 v. tuoretta 
kangasta, hieman nuorempaa kuivahkoa mäntykangasta ja rämemännikköä. Keloja, 
palokoroja, pökkelöitä, maapuita ja pitkiä korpiluppoja on runsaasti. Aikaisemman 
puusukupolven edustajia on myös: suurin mitattu mänty oli rinnankorkeusympärys-
mitaltaan 205 cm. Alueella on leimikoita ja se on vanhojen metsien inventointi-
kohteena. 

Rautalammen rannat ovat enimmäkseen isovarpuista rämettä ja kuivahkoa kangasta. 
Lammessa kasvaa ulpukkaa ja rannalla juolukkaa, variksenmarjaa, vaiveroa, karpaloa 
ym. Palokärki huuteli metsässä ja metso lähti karkuun. 

Ilosenlammen rannalla on enemmän suota kuin Rautalammella. Aivan rannan 
tuntumassa on saranevaa ja kauempana isovarpuista rämettä. Ulpukkaakin kasvaa 
enemmän kuin Rautalammessa. Molemmat lammet ovat dystrofisia. Tie kulkee noin 
400 m päässä Ilosenlammesta ja soramonttu on noin 800 m päässä. 

Maisemat ovat erämaisen komeat aarniomaisten rantametsien ansiosta. Hakkaamatto-
man alueen laajuuden vuoksi kohde soveltuu hyvin mm. eräretkeilyyn, kalastukseen 
ja muuhun virkistyskäyttöön. Luonnontilaisena se sopii myös opetus- ja tutkimus-
käyttöön. Suojeluarvo perustuu koskemattoman alueen laajuuteen ja metsien aamio-
maisuuteen. Lammet sijaitsevat valtion maalla. 
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Kuva 38. Rautalampi edessä ja Ilosenlampi takana. 

125. Hietajoki (4), Suomussalmi 4512 10, Oiite 6/47), inv. -92 

Hietajoki on noin 3 km pituinen lähes luonnontilainen Peranganjoen sivupuro. Ranta-
metsät ovat nuorehkoja (n. 60 v .) kuivan kankaan männiköitä. Hietasensuo on 
ojittamaton ja tyypiltään tupasvillarämettä ja saranevaa. Lajisto on tyypillistä: tupas-
ja luhtavilla, jouhisara, kurjenjalka, raate, ulpukka jne. 

Tuoreita hakkuualoja ei ole puron lähellä. Uusi metsäautotie on tehty puron yli ja 
se jatkuu puron pohjoispuolen kankaalle, joten hakkuita saattaa olla tulossa lähi-
alueelle. Maantie kulkee Hietajoen yli yläjuoksulla lähellä lähtöjärveä Hietasta ja 
jatkuu itään joen eteläpuolella muutaman sadan metrin päässä. 

Puron vesi on ruskeaa, mutta kirkasta. Se on osin sora-, osin mutapohjainen. Puro 
virtaa nätin Saunavaaran vierestä luonnontilaisella Hietasensuolla. Maisemat ovat rau-
hallisen erämaiset, vaikka kankaiden metsät eivät olekaan kovin vanhoja. Suojelu-
perusteena on luonnontilaisuus. Kun rantametsät vanhenevat, kasvaa kohteen maise-
mallinen arvokin. Puron varret ovat valtion maata lukuunottamatta noin 1 km pätkää 
alkupuolella. 

131. Luomainsärkät (3-4), Suomussalmi 4422 09, Oiite 6/47) inv. -92 ja -93 

Alueella on useita lähes luonnontilaisia harju- ja suolampia Luomainjoen latvoilla: 
mm. Julmanlammit, Särkkälampi, Ruunalampi, Latvalampi, Saarilampi, Syväjärvi ja 
Häivä. 
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Luomainsärkät ovat tosi komeita mäntyharjanteita. Maisemat ovat uhkeat: lampia, 
järviä, joki, suopainanteita ja korkeita mäntyharjuja vanhoine honkineen ja keloineen. 
Luomainsärkkäin päällä kulkee leveä polku, joten alue on kovassa retkeily- ja 
kalastuskäytössä. Hepolammen eteläpuolen harjulle tulee tie Pehkosen länsirannan 
kautta ja siinä on soranottopaikka. Muuten harjualue on käsittelemätön. 

Kalataloudellisesti kohde on arvokas, koska pyydettävissä on useampia lajeja. 
Verkkoja, katiskoita ja veneitä näkyi rannoilla, joten alue on kalamiesten suosiossa. 
Rantoja ei ole rakennettu. Suojeluperusteena on lähes luonnontilaisuus sekä maise-
mallinen ja kalataloudellinen arvo. Kohde on valtion omistuksessa lukuunottamatta 
yksityispalstaa Julmanlampien tienoolla. 

Kuva 39. Luomainjoen vesistöt. 

133. Julmanjärvi (3-4), Suomussalmi 4511 10, (liite 6/47), inv. -92 

Julmanjärvi (24,0 ha) on lähes luonnontilainen 1,3 km pituinen ja noin 150 m le-
vyinen jylhä erämaajärvi hakkaamattoman Julmanvaaran vieressä. Järven itäpuolella 
on melko laaja hakkaamaton ja ojittamaton alue Kiantajärvelle asti. Länsipuolella 
kulkee metsäautotie n. 100 m päässä, ja sen länsipuolelta on hakattu. Tietä ja 
luultavasti hakkuitakin jatketaan pohjoisemmaksi. Lähimmillään tie ja hakkuut ovat 
järven eteläpuolella n. 50 m päässä. Siellä on tehty uusi tiepisto itään, joten hakkuut 
jatkuvat todennäköisesti Julmanvaaran eteläpuolelle. 
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Länsirannalla on metsähallituksen ruma parakkikämppä, rantasauna ja laituri. 
Länsipuolella noin 300 m päässä sijaitseva Julmansuo on ojitettu, ja siitä laskee yksi 
vanha oja järveen. Rantavyöhykkeen kapeat suokaistat ovat ojittamatta. 

Rantametsät ovat noin 80-100-vuotiasta osittain kuusi-, osittain mäntyvaltaista 
sekametsää, jossa on varsin paljon koivua seassa. Etelä- ja länsipuolen aiemmin 
hakatuilla aloilla on noin 15 v. mäntytaimikkoa. Rantavyöhykkeestä noin 10 % on 
suursaranevaa ja isovarpuista rämettä. Rannalla kasvaa mm. jouhisaraa, raatetta, 
luhtavillaa ja ulpukkaa. Järvellä uiskenteli kuikkapari ja hiirihaukka huuteli. 
Papanoista päätellen porot ja hirvet kuljeskelevat rannoilla. 

Maisemat ovat erämaisen rauhalliset. Pohjoispäässä on pieni saari. Metsähallituksen 
kämppä on ilmeisesti henkilökunnan vapaa-ajan käytössä, joten järvellä on virkistys-
käyttöä. Rauhallinen järvi ja sen jokseenkin luonnontilainen itäpuoli ovat sopivaa 
pesimäaluetta rauhaa vaativille eläimille. Järven suojeluperusteena ovat luonnon-
tilaisuus ja erämaajärvimaisema. Alue on valtion omistuksessa. 

Kuva 40. Julmanjärvi. 

134, 19, 98, 109 ja 123. Murhijärven alue (4-5), Suomussalmi 4441 02+01 ja 03, 4423 11 ja 12, 
Oiite 6/48 ja 6/49), inv. -89, -92 ja -93 

Laajalta lähes luonnontilaiselta Murhijärven alueelta inventoitiin syksyllä -92 
Kuivajoki, Hietajoki, Murhijoki, Murhijärvi, Pieni Murhijärvi, Kivijärvi, Kivilammit, 
Iso ja Pieni Tervalampi, Kaleton, Autiolampi ja Autiopuronlampi. Nivajärvi, Virta-
salmi, Jysmänpuro, Ala-Hoikka, Kalliolampi ja Paisutusjoki inventoitiin talvella 
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-93. Saarijoki, Holstinjoki, Louhenjoki ja -lampi, Joutenlampi sekä Pitkälampi on 
inventoitu jo kesällä -89. Kivijärven ja Kuivajärven väliseltä alueelta tehtiin v. 1991 
kasvillisuustutkielma Oulun yliopistolle (Heikkinen 1991). Kesällä -93 inventoitiin 
Murhijärvellä ko. tutkielman ulkopuolisen osan luonnonarvot (Teeriaho ja Tolvanen 
1993). Muiden kuin edellälueteltujen pienvesien kuvaukset perustuvat kesän -93 
inventointiin. 

Kohde on harvinaisen laaja jokseenkin hakkaamaton ja ojittamaton alue, jolla on 
useita luonnonsuojelullisesti arvokkaita pienvesiä. Se on Kainuun tärkeimpiä pien-
vesiensuojelukohteita, jollei peräti tärkein. 

Kuivajoki 

Kuivajoki on noin S km pituinen, mutapohjainen, melko kirkasvetinen erämaajoki, 
jonka uoman leveys vaihtelee 2 ja 10 m välillä. Se laskee enimmäkseen hakkaamat-
tomien metsien ja ojittamattomien soiden ympäröimänä Kuivajärvestä Murhijärveen. 
Haara-ahon pohjoisreunaa on hakattu vajaan 1 km matkalla, ei kuitenkaan aivan ran-
taan asti. Nyt hakkuualueella kasvaa noin 10 v. mäntytaimikkoa. Rantasoita ei ole 
ojitettu missään kohtaa. Rantavyöhykkeestä on n. 30 % melko vanhaa mäntymetsää, 
60 % tupasvilla- ja isovarpuista rämettä sekä 10 % pensaikkoa. Valuma-alueella 
metsää on suhteessa hieman enemmän. 

Jokivarressa on yleisesti ruoho- ja heinäkorpea ja koskien tuntumassa lehtomaista 
tulvametsää. Kuivasuon kohdalla on jokivarressa laajoja niittyjä, jotka on tehty ruoho-
ja heinäkorpeen sekä lettokorpeen. Pienialainen kotkansiipiketo Myllykoskella on 
näyttävä, samoin kuin lehtomaiset tulvametsät samalla alueella ja sen alapuolisilla 
koskilla. Myllykosken itäpuolella on myös lettokorpia. Myllykosken maisemaa on osin 
pilattu tien teon yhteydessä. (Heikkinen 1991). 

Jokivarressa tai sen lähituntumassa tavattavista kasveista mainittakoon vehka, hara-
juuri, suokeltto, ahokeltanot-ryhmä, kotkansiipi, tähtitalvikki, tuomi, isotalvikki, 
kevätleinikki, pohjantähtimön ja metsätähtimön risteymä, lettovilla, mätäs-, äimä- ja 
tuppisara, suo-ohdake, peltokorte, metsäkurjenpolvi, nuokkuhelmikkä, vilukko, 
lillukka, mähkä, villapääluikka, metsätähti ja huopakeltano. Mesotrofisella suursara-
nevalla esiintyy siniheinä. (Heikkinen 1991). 

Joen varressa on majavanpesiä, ja majava varoitteli hännänläimäytyksillään liian 
lähelle uskaltautunutta inventoijaa. Käpytikka naputteli rantakelossa. Joen varrella on 
luonnontilainen lampi, Heinäjärvi. Jokimaisemat ovat varsin erämaiset: vanhoja 
metsiä, keloja, koskia, majavia. Rannalla oli muutamia veneitä, joten joella on 
virkistyskäyttöä. Se soveltuu eräretkeilyyn, melontaan ja kalastukseen. Lososuon 
soidensuojelualue rajoittuu Kuivajokeen reilun kilometrin matkalla Haara-ahon länsi-
puolella. Myös opetus- ja tutkimuskohteena joella on luonnontilaisuutensa vuoksi 
merkitystä. 

Hietajoki 

Hietajoki on hyvin samantyyppinen kuin Kuivajoki. Hietajoki laskee Hietajärvestä 
Murhijärveen. Se on n. 4,5 km pituinen, mutapohjainen ja melko kirkasvetinen joki. 
Uoman leveys vaihtelee 2 ja 8 m välillä. Yksityismailla joen keskivaiheilla ja 
loppupäässä on jonkin verran 10 - 15 v. vanhoja hakkuualoja, joissa on nyt mänty-
taimikkoa. Hakkuut eivät ulotu rantaan asti. Välisuolta laskee yksi oja jokeen, mutta 
muuten lähistön suot ovat ojittamatta. 
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Kuva 41. Saarijoki 

Kuva 42. Hietajoki 
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Joen varrella on noin 75 % isovarpuista ja tupasvillarämettä, noin 15 % vanhaa 
mäntymetsää ja noin 10 % pensaikkoa. Joella on paikoin pari metriä leveä Pav Lu-
/SRhLu-reunus. Järviruokoa kasvaa siellä täällä. Joen rannassa on lettomainen avoin 
niitty. Runsaimmat lajit ovat suokeltto, raate, kultapiisku, karhunputki ja mesi-
angervo. Luhtarannalla kasvaa kymmeniä kaarlenvaltikoita. Pohjakerroksessa 
heterahkasammal on runsas, paikoin myös rassisammal. Niityllä rannan tuntumassa 
kasvaa luhtalajistoa: mätässara (runsas), luhtakastikka (runsas), kurjenjalka, pohjan-
paju, luhtamatara, kiiltopaju, luhtarölli ja luhtavilla. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Siikakosken varressa on lehtomaista tulvametsää, jossa kasvaa mm. karhunputkea, 
metsäalvejuurta, mesiangervoa, metsäkurjenpolvea ja metsäruusua. (Heikkinen 1991). 

Kelot, aihkimännyt, komeat kosket ja majavan kaadokset luovat erämaista tunnelmaa 
maisemaan. Joen alkupuolella on luonnontilainen Kotalampi, jonka rannassa on mökki. 
Hietajoen rannoilla oli useampia veneitä, joten silläkin on virkistyskäyttöä. 

Autiolampi ja Autiopuronlampi 

Autiolampi ja Autiopuronlampi ovat luonnontilaisia pieniä suolampia rajavyöhykkeen 
rajalla. Rajavartijoiden polku kulkee lampien vierestä. Rannoilla on enimmäkseen 
suursaranevaa ja isovarpuista rämettä ja hieman kauempana vanhaa kuivahkoa 
mäntykangasta sekä korpea. Valuma-alueesta n. 75 % on suota ja loput metsää. 
Maisemat ovat kauniit. 

Kivilammit, Iso ja Pieni Tervalampi, Kaleton 

Kivilammit, Iso ja Pieni Tervalampi sekä Kaleton ovat myös täysin luonnontilaisia 
pikkulampia. Kivilammit sijaitsevat rajavyöhykkeellä. Rannat ovat suurimmaksi 
osaksi turvetta ja suotyypiltään isovarpuista rämettä. Vanhaa (yli 100 v.) kuivahkoa 
mäntymetsää on rantavyöhykkeestä noin 40 %. Valuma-alueesta noin 70 % on metsää 
ja loput suota. 

Murhijärvi ja Pieni Murhijärvi 

Murhijärvi ja Pieni Murhijärvi ovat oligotrofisia suhteellisen kirkasvetisiä erämaa-
järviä. Rantavyöhykkeestä noin 65 % on kuivahkoa mäntymetsää, noin 10 % kuusi-
metsää ja 25 % isovarpu- tai tupasvillarämettä. Rantametsät ovat vanhaa mänty-
valtaista luonnonmetsää, jossa on joitakin isoja aihkeja, keloja ja maapuita. Iki-
petäjiä on varsinkin Pienen Murhijärven lähellä. 

Valuma-alueesta noin 70 % on metsää ja 30 % suota, jota ei ole ojitettu. Murhijärven 
Saunasaaressa on mökki. Järvillä on melko runsaasti virkistyskäyttöä mm. kalastus-
ja metsästyskohteina. Murhijärven itärannalla kulkee rajavyöhykkeen raja. Maisemat 
ovat erämaiset. Korppi ja käpytikka lentelivät rannalla. 

Murhijoki 

Murhijoki laskee Pienestä Murhijärvestä Kivijärveen. Se on vain noin 1 km pi-
tuinen, mutta paikoin varsin leveä Gopa 60 m). Joki on enimmäkseen kivipohjainen 
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ja kirkasvetinen. Rannasta on noin 60 % sekametsää, jossa kasvaa kuusta, mäntyä ja 
koivua, noin 30 % kuivahkoa mäntykangasta ja noin 10 % isovarpuista rämettä. 
Valuma-alueesta noin 90 % on metsää ja noin 10 % ojittamatonta suota. Varsinkin 
Hukankulkun pohjoispuolella ja Murhikoskenaholla on komeaa vanhaa mänty-
kangasta, jossa on aihkeja, pökkelöitä, keloja ja maapuita. Yhdeltä haavalta löytyi 
haavanarinakääpää (Phellinus populicola) (St). 

Murhikosken varressa on näyttävää lehtomaista tulvametsää. Joen varressa kasvaa mm. 
korpi- ja metsäimarre, hiirenporras, riidenlieko, korpi- ja suo-orvokki, ruoho-
kanukka, mesiangervo, karhunputki, kurjenjalka, rentukka, raate, vehka, lillukka, 
oravanmarja, sudenmarja, mesimarja, kultapiisku, suo- ja maitohorsma, metsäkurjen-
polvi, korpipaatsama, rönsyleinikki, korpikastikka, nuokkuhelmikkä, nuokkutalvikki, 
kangas- ja metsämaitikka sekä suokeltto. 

Joessa on muutama koski ja välissä leveitä suvantoja. Joen maisemallinen merkitys on 
suuri. Murhikoskessa sukelteli talvella koskikara ja metsopoikue tavattiin Murhi-
koskelta noin 300 m kaakkoon. Kuukkeli ja pohjansirkku nähtiin, ja pikkusirkku lähti 
pesältään Murhijoen keskimmäisen kosken niskalta (Heikkinen 1991). 

Kuva 43. Murhijoen suisto Kivijärvellä. 

Kivijärvi 

Kivijärvi sijaitsee kokonaan rajavyöhykkeellä ja osin Venäjän puolella. Siksi se on 
oikein rauhallinen metsäjärvi. Rannoista on suurin osa moreenia, turvetta on noin 
10 % ja kallioitakin on hieman. Rantavyöhykkeestä noin 90 % on kuivahkoa ja kuivaa 
mäntymetsää, noin 5 % kuusimetsää ja noin 5 % isovarpuista rämettä. 
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Niskonniemi on enimmäkseen kuusikoitumassa olevaa VMT-metsää, jolie on 
ominaista lehtipuiden silmiinpistävä runsaus. Erityisesti kaikenkokoista koivua on 
runsaasti, mutta myös vanhoja raitoja on melko runsaasti ja haapaakin yleisesti. 
Lehtipuupökkelöitä on tasaisesti koko niemen alueella, ja maapuustossakin lehti-
puilla on suuri suhteellinen osuus. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Niskonlahden pohjoisrannalla on tupasvillarämettä ja mustikkakorpea, jossa on 
runsaasti maapuuta. Suurella kuusimaapuulla kasvaa rusokantokääpää (Fomitopsis 
rosea ). Rantakasvillisuutta vallitsee pullosara. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Partalahden pohjoisrannalla on kapea reunus luhtanevaa, jolla kasvaa mm. myrkky-
keisoa, vehkaa, luhtamataraa ja suoputkea. Idempänä on ikääntynyttä, kuusikoitunutta 
VMT-metsää, jossa on tiheä kuusialikasvos. Myös huonokuntoisia isoja lehtipuita ja 
pökkelöitä on yleisesti ja muutamia APS-mäntyjä. Vanhoja raitoja on muutamia. 
Maapuuta on hyvin runsaasti. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Jannenvalkaman eteläpuoliselta suolta laskee valkamaan VSR-juotti, jolla vallitsevat 
jouhi- ja pullosara. Valkaman rannalla on VSN-reunus. Rannan tuntumassa on 
heikkoa luhtaisuutta: siniheinää, mätässaraa, luhtakuusiota, kurjenjalkaa, raatetta, 
korpiorvokkia, suohorsmaa, järvikortetta, luhtarölliä, luhtavillaa, terttualpia ja 
pohjanpajua. Rantareunuksella kasvaa myös paatsamaa, vilukkoa, ruohokanukkaa, 
korpikastikkaa ja metsäkortetta. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Käpytikka lenteli rannalla. Valuma-alueesta noin 80 % on metsää ja loput suota. 
Ojituksia ja hakkuita ei ole rannoilla. Rajavartijoiden mökki on Putikonkankaalla. 
Maisemat ovat erämaisen komeat. 

Vehkalampi 

Murhijärven alueen koillisnurkassa sijaitseva Vehkalampi on muuten luonnontilainen, 
mutta sen pohjoispuolella Vehkapuron alkupään yksityismaapalsta on avohakattu. 
Suojelun arvoiseksi sen tekee lammen itäpuolinen lettosuo. Letot ovat uhanalaisia 
suotyyppejä. 

Jäkäläahon pohjoispuolitse kulkeva suonotkelma on suurimmalta osaltaan lettoa ja 
lettorämettä. Suolla kasvaa mm. Kainuussa uhanalaista punakämmekkää (Dacty-
lorhiza incarnata ssp. incarnata) (St) ja lettovillaa. Vaateliasta sammallajistoa le-
tolla ja lettorämeellä edustavat mm. heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), 
rimpisirppisammal (Limprichtia revolvens), kultasirppisammal (Loeskypnum badium), 
lettoväkäsammal ( Campylium stellatum ), lettolierosammal (Scorpidium scorpioides ), 
kultakuirisammal (Sarmentypnum sarmentosum) ja kultasammal (Tomentypnum 
nitens). (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lettorämeosilla vallitsevia kasvilajeja ovat siniheinä, karhunruoho, jouhisara, 
pohjakerroksessa heterahkasammal ja mättäillä kataja. Muuta lettorämeiden lajistoa 
ovat mm. metsätähti, mähkä, pikkutalvikki, villapääluikka, tuppisara ja rimpivihvilä 
sekä edellä mainitut punakämmekkä ja lettovilla. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Avoimet letto-osuudet ovat rimpilettoa (RiL), jonka rimmet ovat suuria, syviä ja 
pääosin pelkkää ruoppaa. Rimpien laitaosissa vallitseva sammallaji on paikoin 
rimpisirppisammal, paikoin lettolierosammal. Jänteet ovat heterahkasammalen ja 
siniheinän vallitsemia, ja monin paikoin mähkä kasvaa runsaana. Harvakseltaan 



103 

kasvaa jänteillä kituliasta alle 1 m korkeaa mäntyä. Jänteiden kasvilajistoa ovat myös 
valkopiirtoheinä, rimpivihvilä ja muutamin paikoin myös mainittu punakämmekkä. 
(Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Pohjoispuolelta lettosuo rajautuu Vehkalammen puoleisesta päästään komeaan ja lähes 
luonnontilaiseen karuun mäntykankaaseen. Maisemallisesti lettorämeen ja siihen 
välittömästi rajautuvan karun luonnontilaisen ikimännikön yhdistelmä on ainut-
kertainen. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Nivajärvi, Virtasalmi, Louheojärvi, Jysmänpuro, Kalliolampi, Paisutusjoki 

Nivajärvi, Virtasalmi, Louhenjärvi, Jysmänpuro, Kalliolampi ja Paisutusjoki ovat 
täysin luonnontilaisia pienvesiä Murhijärven alueen luoteisosassa. Rantametsät ovat 
enimmäkseen melko vanhaa kuivaa mäntymetsää. Keloja on varsin runsaasti, pökke-
löitä ja maapuitakin on jonkin verran. Puiden oksista riippuu naavaa ja luppoa. 

Nivajärven pohjoisrannalla on enimmäkseen karu rämereunus, mutta paikoin kasvaa 
mm. paatsamaa, siniheinää, harmaa- ja mätässaraa sekä luhtakuusiota. Järven 
itäpäässä, Virtasalmella ja Nivajärven ja Louhenjärven välisen suvannon rannalla on 
pajuviita- ja koivuluhtaa (PavLu ja KoLu). Lajistoa: metsäalvejuuri, metsä- ja korpi-
imarre, pikkutalvikki, oravanmarja, mesiangervo, metsäruusu ja vehka. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Nivajärven luoteispuolisen Siikanivan rannat ovat lehtomaista tulvametsää ja luhtaa 
(SaRhLu, PavLtt ja KoLu). Vallitsevia lajeja ovat rentukka, metsäkurjenpolvi, mesi-
angervo, korpi-imarre, mätäs- ja pullosara ja runsaina esiintyvät mm. hiirenporras, 
metsäimarre, karhunputki, tuomi, nuokkuhelmikkä, metsäkorte, korpiorvokki, 
kurjenjalka, oravanmarja ja korpikastikka. Muuta lajistoa ovat kuolanharmaaleppä 
(Alnus incana ssp. kolaensis) {huomattavan harvinainen Kainuussa), paatsama, 
metsäruusu, kataja, riidenlieko, ruokohelpi, pohjannurmikka, rönsyleinikki, järvi-
korte, luhtamatara, terttualpi, suohorsma, luhtakastikka, vehka, rantamatara, 
nurmilauha, sudenmarja sekä pohjanruttojuuri (Petasides frigidus), joka on Kai-
nuussa luokiteltu uhanalaisuusluokkaan St. Puusto on matalahkoa hieskoivua, haapaa 
ja pohjanpajua. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Louhenjärven pohjoisrannalla on EVT-metsää. Rannassa on kapea, heikosti luh-
tainen vyöhyke kiilto-, pohjan- ja ahopajuja sekä raita- ja harmaaleppäpensaikkoa. 
Rantaviivassa kasvaa jouhi- ja pullosaraa sekä yksittäin korpisaraa. Alueella havait-
tiin metsopoikue. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Louhenjärven etelärannan keskivaiheilla on karunpuoleinen ( oligo-mesotrofinen) 
lähde, jonka ympärillä on kapea MK-vyöhyke. Lähteensilmän alapuolella on 
vallitsevana lajina korpikastikka. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Jysmänpuro on kivinen noin 5 m leveä puro. Yläjuoksulla koskelta alaspäin kasvil-
lisuus on hyvin rehevää. Kuuset ja koivut reunustavat virtaa ja niiden alla kasvaa 
pihlaja-, harmaaleppä-, tuomi- ja paatsamapensaikkoa. Puron laita on kangaskorpea. 
Vallitsevia lajeja ovat jouhi- ja pullosara, korpi-imarre sekä järvikorte. Kosken 
keskivaiheilla (noin sillan kohdalla) kasvillisuus on rehevintä. Siinä kasvaa 
hiirenporrasta, nuokkuhelmikkää ja mähkää. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 
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Huomattava havainto on pieni sananjalkakasvusto kosken yläjuoksun pohjoisrannalla. 
Selvitysalueen ainoa ratamosarpio- ja toinen isovesihernehavainto tehtiin puron 
alajuoksulta. Muita havaintoja: karhunputki, lillukka, mesiangervo, metsäimarre, 
metsäkurjenpolvi, oravanmarja, metsätähti, suokeltto, tuppisara, nurmirölli ja sini-
heinä. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Paisutusjoen yläjuoksun varsilla on lehtomaista tulvametsää, ja paikoin aivan 
rantaviivassa on kapea luhtareunus. Vallitsevia lajeja ovat korpikastikka, metsä-
imarre, korpi-imarre, lillukka ja metsäkurjenpolvi ja runsaasti kasvaa myös matalaa 
paatsamaa ja nuokkuhelmikkää. Joen länsirannalla on paikoin melko runsaasti 
maapuuta. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Alempana joen varressa on sara- ja ruoholuhtaa (SaRhLu). Luhdalla vallitsevat jouhi-
ja mätässara, ja hyvin runsaita ovat myös kurjenjalka ja paikoin myös siniheinä. 
Luhta jatkuu länteenpäin kapenevana reunuksena Kalliolammelle asti. Kalliolammen 
itäpuolella Paisutusjoessa uiskenteli majava. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Maisemat ovat erämaisia. Erityisen kauniita ovat Kalliolammen rantakalliot ja kapeat 
salmet lampien välissä. Talvella oli koppelo hakomassa Kalliolammen lähistöllä. 
Ojituksia ei ole. Tornionkangasta on harvennushakattu lievästi, mutta järveltä sitä ei 
huomaa. Virtasalmen-, Louhen- ja Alanteenkankaalla on aloitettu lokakuussa 1993 
harvennus- ja siemenpuuhakkuut. 

Ala-Hoikan eteläpuolella on syväaurattu hakkuuaukea, jonka reunaan lammen rantaan 
on jätetty kapea (noin 5-10 m) suojavyöhyke. Lampi kannattaa kuitenkin ottaa 
mukaan suojelukokonaisuuteen. 

Holstinjoki 

Holstinjoki on erittäin hieno ja luonnontilainen puro, joka laskee Holstinjärvestä Yli-
Hoikkaan. Se on vain n. 700 m pituinen ruskea- mutta kirkasvetinen siian kutupuro. 
Rantavyöhykkeestä on 70 % suota ja 30 % sekametsää. Rannat ovat vaihtelevat ja 
helppokulkuiset. Valuma-alueella on vaikutukseltaan lieviä hakkuita ja aurausta tai 
äestystä, mutta rannat ovat hakkaamatta ja ojittamatta. 

Kasvillisuus Holstinjoella on rehevää: harmaaleppää, pihlajaa, tuomea, paatsamaa, 
kiiltopajua, hiirenporrasta, metsä- ja korpi-imarretta, metsä- ja järvikortetta, suo-
kukkaa, vanamoa, lakkaa, mesimarjaa, karpaloa, juolukkaa, vaiveroa, ruoho-
kanukkaa, mesiangervoa, rantamataraa, salokeltanoa, terttualpia, kangasmaitikkaa, 
raatetta, rentukkaa, ulpukkaa, lummetta, ruskoärviää, uistinvitaa, siimapalpakkoa, 
tähtitalvikkia, suoputkea, kurjenjalkaa, niittyleinikkiä, luhtavuohennokkaa, kulta-
piiskua, metsätähteä, korpiorvokkia, viita- ja korpikastikkaa, jouhi-, riippa-, joka-
paikan- ja pullosaraa, tupas- ja hoikkavillaa, jouhi- ja rimpivihvilää, tesmaa, 
nuokkuhelmikkää, siniheinää ym. 

Louhenjoki 

Louhenjoki on luonnontilainen kivikkoinen n. 1 km pituinen joki, joka laskee 
Alanteenjärvestä Louhenlammen kautta Louhenjärveen. Louhenlammen jälkeen on 
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pitkä ja komea Louhenkoski. Vesi on ruskeaa mutta kirkasta. Joessa on kysely-
vastauksen mukaan sekä tammukkaa että harjusta. Rantavyöhykkeellä on GOMT- ja 
lehtomaista tulvametsää, Mk- ja Rh-korpea, sara-ruoho-, koivu- ja pajuviitaluhtaa. 

Louhenjoen varrella tavattiin mm. pohjan-, juolukka- ja kiiltopajua, pihlajaa, raitaa, 
tuomea, hiirenporrasta, metsä- ja korpi-imarretta, järvikortetta, rentukkaa, ulpukkaa, 
kurjenjalkaa, ruohokanukkaa, sudenmarjaa, mesimarjaa, lillukkaa, vadelmaa, suo-
kelttoa, mesiangervoa, metsäkurjenpolvea, oravanmarjaa, nuokku- ja pikkutalvikkia, 
suopursua, juolukkaa, terttualpia, karhunputkea, niitty- ja rönsyleinikkiä, metsä-
ruusua, herttakaksikkoa, metsätähteä, kultapiiskua, korpiorvokkia, viita-, luhta- ja 
korpikastikkaa, harmaa-, jouhi-, jokapaikan- ja pullosaraa, luhtavillaa, jouhivihvilää, 
siniheinää, nuokkuhelmikkää ja ruokohelpiä. Joen rannassa olevan laavun itäpuolella 
kasvaa myös pohjantähkiötä ja voikukkaa, jotka kertovat vanhasta kulttuuri-
vaikutuksesta. Sammalista havaittiin mm. okarahkasammal (Sphagnum squarrosum), 
korpikarhunsammal (Sphagnum girgensohnii) ja keuhkosammal (Marchantia sp. ). 

Louhenjoen luoteispään eteläpuolella on lähteikköalue, jossa on mm. meso-eutrofista 
lähdesuota (MeEuLäS). Tihkupinnan vallitsevana sammaleena on purolähdesammal 
(Philonotis fontana ). Paikalla kasvaa myös vaateliaan puoleinen lähdelehväsammal 
(Rhizomnium magnifolium). Ympärillä on Rh-korpea ja korpirämettä. Kuvion 
pohjoisreunalla, lähempänä Louhenjokea on oligo-metsotrofinen lähde, jolla kasvaa 
mm. herttakaksikko. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Käävistä löydettiin mm. rusokantokääpää (Fomitopsis rosea) suurelta kuusi-
maapuulta, ja Louhenjokeen pohjoisesta laskevan puron varrelta Keijo Savola löysi 
lohkokääpää (Diplomitoporus crustulinus) V(V). 

Jouten lampi 

Dystrofinen Joutenlampi (8,0 ha) on tyypillinen suureksi osaksi suorantainen (IR), 
osin mäntymetsärantainen (EVT) luonnontilainen lampi. Rannassa on mm. rimpistä 
kalvakkanevaa (RiKaN), jossa kasvaa kalvakka- ja paakkurahkasammalta, muta- ja 
rahkasaraa, leväkköä, valkopiirtoheinää, raatetta ja pullosaraa. lsovarpurämeellä 
kasvaa mm. vaivaiskoivua, vaiveroa ja paikoin katajaa, siniheinää ja paatsamaa. 
(Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Noin 0,5 km pituisen lammen vesi on ruskeaa, näkösyvyys noin 1-2 m. Lampi 
rajoittuu lännessä allikoiseen avoimeen suohon, jolla pesii lokkiyhdyskunta ja muita 
suolintuja. 

Pitkä lampi 

Samoin ruskeavetisen Pitkälammen ( 4,0 ha) ympärillä on hieman enemmän metsää ja 
vain kapea suoreunus (mm. IR, TR ja lyhytkortinen nevaräme LkNR). Rannat ovat 
helppokulkuiset, ja lampi on luonnontilainen. Molempien lampien kasvillisuus on 
melko samantyyppistä: suokukkaa, kanervaa, vaiveroa, pyöreä- ja pitkälehtikihokkia, 
variksenmarjaa, juolukkaa, karpaloa, järvikortetta, tupas- ja luhtavillaa, suopursua, 
raatetta, ulpukkaa, siimapalpakkoa, leväkköä, lakkaa, tupasluikkaa, harmaa-, 
jouhi-, muta-, riippa- ja pullosaraa sekä siniheinää. Pitkälamminahoa on avohakattu 
v. -92 lähimmillään vajaan 50 m rannasta. 
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Saarijoki 

Saarijoki on n. 2,5 km pituinen kaunis, luonnontilainen puro. Yhden tien alituksen 
vaikutus luonnontilaan jää lieväksi. Joki laskee Saarijärvestä Kuivajärveen. Lososuon 
soidensuojelualueella sijaitseva Saarijärvi on umpeenkasvava lintujärvi, joka kuuluu 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Saarijoen alkupuoli kuuluu soiden 
suojelualueeseen. Joki on suureksi osaksi suorantainen, joten vesi on ruskeaa. Rannalla 
on myös sekametsää ja heinäkorpea. 

Saarijoen puolessa välissä sijaitsevassa lähteessä esiintyy Kainuussa silmälläpidettävää 
pohjantähtimöä (Stellaria calycantha ). Joella kasvaa vehkaa, rentukkaa, raatettaj 
ruohokanukkaa, vesikuusta, jouhivihvilää, korpi- ja metsäimarretta, järvi- ja suo-
kortetta, ruokohelpiä, pikkupalpakkoa, luhtavuohennokkaa, nuokkutalvikkia, suo-
orvokkia, rönsyleinikkiä, mesimarjaa, lakkaa, metsätähteä, kangasmaitikkia, terttualpia, 
rantamataraa, suo- ja maitohorsmaa, viitakastikkaa, harmaa-, pullo-, lo-, 
mätäs-, jokapaikan-, riippa- ja tupassaraa ym. Joki on siis melko rehevä kasvis-
toltaan ja varsinkin alueellisesti uhanalaisen pohjantähtimön vuoksi suojelun arvoinen" 

Yli-Hoikka 

Louhenkankaan eteläosassa Yli-Hoikan itäpään pohjoispuolella on maapuita ja suuria 
APS- (aikaisemman puustosukupolven) mäntyjä melko runsaasti. Uuden pistotien 
pohjoispuolella on jyrkkä ja jylhäpuustoinen EVT-rinne, joka on puustonsa lisäksi 
myös geomorfologisesti mielenkiintoinen kohde. APS-puita on huomattavan runsaasti, 
ja niissä on runsaasti palokoroja. Rinne jatkuu lähes rantaan saakka. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Yli-Hoikan itäosan pohjoispuolisen suokuvion länsipuolelta alkaa arvokas korpijuotti 
(MK, MkK), joka jatkuu pistotien kääntöpaikalle asti. Juotilla on tiheähköä, ikään-
tynyttä kuusta kasvavaa korpea, jossa on hyvin runsaasti erilajisia ja -lahoasteisia 
maapuita, ketoja, raitoja ja pökkelöitä. Palokoroja on pystypuissa ja vanhoissa 
kannoissa jonkin verran. Kuusenkääpää (Phellinus chrysoloma) on runsaasti, lisäksi 
mm. sysikääpää (Phellinus nigricans) ja katkokäävän (Amyloporia xantha) keltaista 
värimuotoa. MK-kuviolta hieman pistotien kääntöpaikan eteläpuolelta löytyi mänty-
maapuulta korkkikerroskääpää (Perenniporia subacida) Sh(Sh) runsaasti oravuotikkaa 
(Asterodon ferruginosus) kasvavalta havumaapuulta. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Tielinjalta korven koillispuolelta löytyi vuosirenkaiden perusteella noin 670-vuotias 
(halkaisijaltaan kuitenkin vain noin 35 cm) männyn kanto ja tyvipölkky, jossa oli 
havaittavissa koro viidestä eri metsäpalosta. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Iso-Valkeainen 

Iso-Valkeainen on muuten luonnontilainen, mutta eteläpuolella on avo- ja 
harvennushakkuualue, joka noin 500 m matkalla ulottuu melkein rantaan asti. Jäl-
jelle jääneiden mäntyjen maksimijäreys on noin 20 cm. Pohjoispuolella Isokankaalla 
on varttunutta EVT- ja VMT-kangasta, jossa kuolleita puita on yksitellen ja maa-
puita jonkin verran. Joissakin kannoissa on paloarpia. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lounaispuolella ranta on soistunut, mm. varsinaista korpirämettä (VKR) ja isovarpu-
rämettä (IR). VMT-kangas on mäntyvaltaista, mutta kuusikoituvaa. Koivuja on 
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sekapuina. Raitoja, haapoja sekä keloja yksittäin. Yhdellä raidalla kasvaa raidan-
keuhkojäkälää (Lobaria pulmonaria ). (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Alanteenj ärvi 

Alanteenjärven lounaispuolella Alanteenkankaalla on EVT -männikköä, jossa hakkuut 
ovat alkaneet lokakuussa 1993. Järven koillisrannalla on myös enimmäkseen EVT-
kangasta, jossa on rantakallioita. Notkopaikoissa on Kg-, Mk-, M- ja Rh-korpia sekä 
varsinaista korpirämettä (VKR). Korvet ovat kuusten vallitsemia; näiden lomassa on 
järeähköjä haapoja, koivuja ja joitakin raitoja sekä ohuita mäntyjä. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Alanteenjärven lajistoa: vallitsevina metsäimarre ja korpikastikka, runsaina oravan-
marja, ruohokanukka, metsäkorte, kurjenjalka, harmaasara, mustikka ja lakka. Muita 
lajeja ovat mm. yövilkka, huopaohdake, herttakaksikko, lillukka, karhunputki, hento-
sara, mesiangervo, pikkutalvikki, kuusenkääpä (Phellinus chrysoloma ), punahäive-
kääpä (Leptoporus mollis) ja ketunkääpä (Jnocutis rheades). Kuusenkääpä ja puna-
häivekääpä ovat vanhoja metsiä indikoivia kääpälajeja. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Heinälampi ja Soiluanlampi 

Heinälampi on muuten luonnontilainen, mutta pohjoispuolen kankailla reilun 200 m 
päässä on avohakkuita, samoin eteläpuolen yksityismaalla, jota on myös ojitettu noin 
100 m päässä lammesta. Lammen ympärillä on varsinaista saranevaa (VSN), varsi-
naista minerotrofista lyhytkorsinevaa (VMiLkN) ja mesotrofista sararämettä (MeSR). 
(Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

MeSR:n kenttäkerrosta vallitsevat jouhisara ja siniheinä, mättäillä kataja ja vaivais-
koivu. Pohjakerrosta vallitsevat kalvakkarahkasammal hagnum papillosum ), 
kuovinrahkasammal (S. obtusum) ja jokasuonrahkasammal (S. angustifolium). Muuta 
lajistoa: metsätähti, tähtisara ja villapääluikka. VSN on hyvin ruoppainen. l.ajistoa: 
jouhi- ja pullosara, valkopiirtoheinä, raate ja luhtavilla. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Soiluanlampi on täysin luonnontilainen suolampi, jonka ympäristön suotyypit ovat 
MeSr, LkNR ja VMiLkN. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Karhu puro 

Puron keskiosien varret ovat lehtomaisia ja paikoin korpisia. Rantapuustoa ovat koivu, 
harmaaleppä, kuusi, mänty ja paikoin runsas tuomi. Runsaina esiintyvät korpi-
kastikka, mesiangervo, korpi-imarre, terttualpi ja ruohokanukka. Muuta lajistoa: 
paatsama, nuokkuhelmikkä, korpiorvokki, oravanmarja, kultapiisku, rentukka ja 
metsäkurjenpolvi. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Alajuoksulla puron rannat ovat luhtaiset, paikoin niittymäiset ja molemmin puolin 
sararämeiden reunustamat. Vallitsevia lajeja ovat korpi- ja luhtakastikka sekä mätäs-
sara. I..ajistossa on ihmistoiminnasta kertovia lajeja: pohjantähkiö, nurmilauha ja 
niittyleinikki. Muuta alajuoksun rantojen lajistoa: tupassara, luhtarölli, pohjanpaju, 
riippasara, luhtavuohennokka, luhtakuusio, rentukka, luhtamatara, siniheinä, villapää-
luikka ja jouhivihvilä. Purossa kasvaa palpakkoa ja ulpukkaa. (Teeriaho ja Tolvanen 
1993). 
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Puron yläjuoksulla eteläisemmän polun luona on vanhan puisen myllyn rauniot 
Karhupuron keskivaiheilla istui koivun oksalla aikuinen lapinpöllö. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Lynkänpuro ja -lampi 

Puronvarsi on luhtaista ruohokorpea (LuRhK). Alajuoksulla puron varret ovat 
runsaslajisia. Harmaaleppää, tupassaraa, ruokohelpeä ja kurjenjalkaa kasvaa runsaasti, 
Muuta lajistoa: metsäalvejuuri, lehtokorte, metsäimarre, suo-ohdake, mesiangervo~ 
tähti-, iso- ja pikkutalvikki, metsätähti, harajuuri, nurmipiippo, jokapaikan-, äimä-
ja luhtasara, nurmirölli, nuokkuhelmikkä, pohjantähkiö, niittynurmikka, luhtakastikka 
ja heterahkasammal. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Keskivälistä ylöspäin, koivujen alla puronvarsi on vähälajisempaa, ja kenttäkerros!"~ 
vallitsee jouhisara, kurjenjalka ja korpikastikka. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lynkänlammen rantakasvillisuus on karua. Ympäröivät suotyypit: LkNR ja VMiLkN 
Lammella ja läheisellä suolla havaittiin neljä sulkivaa laulujoutsenta. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Iso- ja Pieni-Valkeainen 

Iso-Valkeaisen koillisrannalla Murronaholla on VMT-kangasta, jossa pääpuusto 
koostuu 50-100-vuotiaista kuusista. Mäntyä on vaihteleva määrä ylispuuna ja myös 
sekametsää esiintyy. Muualta järvi on suorantainen, tyyppeinä mm. VIR, PsR, 
Sphagnum-rimpinevaräme ja VLkNR. (Heikkinen 1991). 

Pieni-Valkeaisen ympärillä ovat suurimmat suoalueet. Pohjoispuolen VMiLkNR 
vaihettuu VLkNR:ksi. Lammen länsipuolella on VSN:a, SPhRiN:a ja SphRiNR:tä. 
(Heikkinen 1991). 

Lampien rannoilla on useita venepaikkoja, ja polut risteilevät kankailla ko. paikoille. 
Iso-Valkeaisen rannalla kankaalla on nuotiopaikkoja ja vanha laavu. Eläinhavaintoja: 
hirvi Iso-Valkeaisen eteläpuolella, kuukkeli Iso-Valkeaisen itäpäässä, metsäpeura 
Karhujärven ja Iso-Valkeaisen välissä ja kapustarinta Pieni-Valkeaisen pohjois-
puolella. (Heikkinen 1991). 

Saunajoki 

Saunajoki laskee Hoikasta Murhijärveen. Hoikan itäpäässä on luhtanevaa. Saunajoen 
pohjoispuolella Kotakankaalla on VMT-kangasta. Saunajokivarressa on luhtaista 
nevakorpea. Alueella kasvaa mm. mesiangervo, metsäkurjenpolvi, metsäimarre ja 
oravanmarja. (Heikkinen 1991 ). 

Lahnalampi ja -joki 

Lahnalammen pohjoispuolinen Lahnalamminaho on lähes kokonaan kuivahkon puo-
leista VMT-metsää. Aivan itäpäässä on EVT-metsää. Rantametsä on hiukan sois-
tunutta. Suopursu nousee rannasta jonkin matkaa kangasmaalle. Raitaa on niukasti. 
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Yksityiskohtana on suuri majavan kaatama haapa rannassa. Pohjantikkapari havaittiin 
metsän koillispuolella. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lahnalammen rannassa kenttäkerrosta vallitsee pullosara. Muuta lajistoa: isovesiherne 
(kaksi havaintoa selvitysalueella) ja vaalea rahkasammal (Sphagnum centrale). 
(Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lahnajokivarren metsät ovat yleensä YM-tyyppiä. Kuusikot ovat sekakokoisia 
edustaen sukkession myöhäisvaiheita. Männyt ovat pääasiassa yli 100-vuotiaita. 
Erityisen kookkaita männyt ovat Hoikkajärven länsipuolella olevalla kankaalla. 
Hoikan länsipuolella on vanha hakkuu- ja ojitusalue. (Heikkinen 1991). 

Lahnajoen pohjoispuolen avosuot ovat VMiLK-nevaa, jossa tupasvillan ohella on 
valtalajina tupasluikka. Neva vaihettuu nevarämeiksi. Tupasvillaräme on yleisin 
rämetyyppi, pallosararämeet ovat pääasiassa kankaiden reunoilla. Hoikan länsipuolella 
on laaja avoluhta, jossa sarojen ohella on runsaasti järviruokoa. (Heikkinen 1991). 

Jokivarressa on kapeina kaistoina luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, joen tuntumassa on 
lisäksi poikkeuksetta mustikka- tai muurainkorpea. Hoikankosken tuntumassa on 
lehtomaista tulvametsää, jossa esiintyy runsaasti mm. metsäkurjenpolvea ja mesi-
angervoa. Muista jokivarsilla tavattavista lajeista mainittakoon vehka, salokeltanot-
ryhmä, tähti-, pikku- ja isotalvikki. Jokivarsia on mahdollisesti niitetty aiemmin, 
sillä ainakin vanhan ladon jäännöksiä on Lahnajoen pohjoispuolella lähellä 
Lahnalampea. (Heikkinen 1991). 

Lahnajoen eläimistöhavaintoja: Ehkä majavan takia Hoikankosken yläpuolella oleva 
puro on tulvainen. Purolla oli keltavästäräkki ja puron eteläpuolella koppelo ja vii-
si poikasta. Ukkometso nähtiin Hoikan lounaispuolella ja pyy Lahnajoen varressa 
lähellä Lahnalampea. (Heikkinen 1991 ). 

Losopuro, Palopuro, Palopuronlampi, Nimettömätlammit, Vitsalammit 

Alueen kankaat ovat suurelta osin VMT -sekametsiä, joissa valtapuuna on kuusi. 
Männyt ovat pääasiassa ylispuina; erityisen kookkaita ne ovat Losolehdon alueella. 
Puusto on yleensä sekalaista, mutta kaikkialla se on varttunutta ja varsin kookasta. 
(Heikkinen 1991). 

Kankaiden väliset suot purojen varsilla ja lampien ympärillä ovat pääosin tupasvilla-
rämettä, pallosararämettä ja varsinaista lyhytkorsinevarämettä, jotka kaikki ovat 
paikoin rahkaisia. Lampien rantavedessä kasvaa mm. pullo- ja mutasaraa, raatetta 
sekä ulpukkaa. Kankaiden laitamilla esiintyy lisäksi varsinaista isovarpurämettä. 
Korvista yleisin on mustikkakorpi, muina korpityyppeinä esiintyy kangas- ja 
muurainkorpea. (Heikkinen 1991). 

Losopuro alkaa Lososuon-Saarijärven soidensuojelualueelta ja laskee Lahnajokeen. 
Puron varsi on paikoin erittäin mättäistä ruoho- ja heinäkorpea, jossa kasvaa matalaa 
koivua ja kookasta kuusta. Losopuron länsipuolella Lahnajoen lähellä on pienialainen 
saniaislehtokorpi, jossa kasvaa mm. hiirenporrasta, korpi- ja metsäimarretta ja 
oravanmarjaa. (Heikkinen 1991). 

Purojen varsilla esiintyy lisäksi mm. kotkansiipeä, tuomea, pohjantähtimön ja 
metsätähtimön risteymää, siniheinää, ahokeltanot-ryhmää ja harajuurta (Corallorhiza 
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trifida ). Purojen varsilla olevaa ruoho- ja heinäkorpea on mahdollisesti niitetty ennen. 
Palopuron varressa nähtiin ukkometso ja pohjansirkkuja. (Heikkinen 1991). 

Koko Murhijärvcn alue täytyisi suojella useiden luonnontilaisten pienvesien ja 
vanhojen luonnonmetsien muodostamana lähes luonnontilaisena valuma-alueena. 
Riittävän yhtenäisinä säilyneillä luonnontilaisilla alueilla on erittäin tärkeä merkitys 
lajiston leviämisen kannalta. Luonnontilaiset valuma-alueet ovat tutkimuksen kannalta 
tärkeitä, koska niitä ei juuri enää ole jäljellä. 

Alue liittyisi saumattomasti Lososuon-Saarijärven soidensuojelualueeseenja muodos-
taisi sen ja eteläisemmän Juortanansalon-Lapinsuon soidensuojelualueen kanssa 
merkittävän suojelualuekokonaisuuden Ystävyyden puiston osana. Lähistöllä rajan 
takana on Kostamuksen luonnonsuojelualue, joka kuuluu Ystävyyden puistoon. 
Ystävyyden puiston ensisijaiseksi tehtäväksi on määritetty tutkimus. Kohteen tärkein 
suojeluperuste on merkitys tutkimukselle, mutta myös opetus- ja virkistyskäyttöarvo 
on suuri. 

Alueella tavataan uhanalaisista putkilokasvilajeista ainakin pohjantähtimöä (St), 
punakämmekkää (Sh) ja pohjanruttojuurta (St). Uhanalaisista kääpälajeista löydettiin 
kansainvälinen huippuharvinaisuus haavanpökkelökääpä (E) Tikannurkan alueelta 
Murhijärven alueen koillispuolelta. Vaarantuneista lajeista löytyivät harjasorakas, 
lohkokääpä, sitkankääpä ( ollaan esittämässä uhanalaisten lajien listaan todennäköisesti 
uhanalaisuusuokkaan V) ja vastikään tieteelle uutena lajina kuvattu erakkokääpä. 
Silmälläpidettävistä lajeista löytyivät korkkikerroskääpä, riekonkääpä, punakarakääpä, 
välkkyludekääpä, haavanarinakääpä, silokääpä ja hentohaprakääpä. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993, Penttilä 1994) . 
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Kuva 44. Pieni Murhijärvi Murhikosken suulta. 
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Uhanalaisista jäkälistä löytyi kalliokeuhkojäkälää (St) epifyyttinä vanhoilta raidoilta. 
Se kasvaa yleensä kivialustalla, ja epifyyttinä laji on huomattavasti harvinaisempi. 
(Teeriaho ja Tolvanen 1993). 

Lintuja alueella tavattiin 89 lajia, joista uhanalaisia silmälläpidettäviä on 7 lajia: 
kuikka (St), kaakkuri (St), nuolihaukka (St), tuulihaukka (St), ampuhaukka (St), 
koskikara (St) ja selkälokki (St). Uhanalaisista nisäkkäistä alueella esiintyy 
säännöllisesti (ia ainakin osa lisääntyy siellä) Petri Karttimon mukaan erittäin 
uhanalainen ahma (E), vaarantunut susi (V) ja silmälläpidettävät ilves (Sh), 
karhu (Sh). metsäpeura (Sh) ja saukko (St). (Teeriaho ja Tolvanen 1993). Arvo-
kaloista alueella tavataan ilmoituksen mukaan tammukkaa Ja harjusta. Kaikkiaan 
alueelta löytyy siis ainakin 31 uhanalaista lajia. 

Uhanalaisten lajien lisäksi Murhijärveltä löytyy valtakunnallisesti uhanalaisia 
suotyyppejä, lettoja. Laajoja lcttosuoalueita on kaksi: Karsikkosuon letto- ja räme-
lettoalue sekä Vehkalammen itäpuolinen suojuotti. Karsikkosuolla on rajavyöhykkeen 
länsireunaa seuraileva laaja yhtenäinen alue rehevää rämelettoa ja rämeleton itä-
puolella muutamia hehtaareja Scorpidium-rimpilettoa sekä lisäksi laajat alueet meso-
eutrofisia ja mesotrofisia nevoja. Yehkalammen itäpuolisella lettosuojuotilla on länsi-
ja itäpäissä rämelettoa, ja juotin keskiosassa on avointa rimpilettoa. (Teeriaho ja 
Tolvanen 1993). 

Huomattavien luonnonarvojcn lisäksi Murhijärven alueella on suuret kulttuuri-
historialliset arvot. Se on nyky-Suomen ainoiden vienankarjalaisten kylien, 
Kuivajärven ja Hietajärven vanhaa nautinta-aluetta. Aluetta halkoo vanha kauppa-
reitti Vienan Karjalaan. Paikoin alueella näkee vanhojen rakenteiden, kuten patojen, 
myllyjen, aittojen ja niittysaunojen jäännöksiä. (Teeriaho ja Tolvanen 1993). 
Autioniemessä on vienalaisen Miina-tietäjän talon rauniot noin sadan vuoden takaa. 
(Heikkinen 1991). 

Alue on enimmäkseen valtion maata. Vain Murhijärven Autioniemi ja saaret, 
Kuivajoen ja Hietajoen loppuosat sekä Hietajoen alkupuoli ovat yksityisen maata. 

6.9 Vaala 

Vaalassa uhanalaisia kasvilajeja esiintyy mm. Likaisen Penikalla ja Kutujoella, jotka 
molemmat on ilmoitettu picnvesikohteiksi. (Kainuun liitto 1992). 

7. Likaisen Penikka 3414 09, (liite 7/10) 

Likaisen Penikka (Neittävä) on ravintcincn lampi, jossa kasvaa useita uhanalaisia 
lajeja. Sammakonleinikki (Ranunculus sceleratus subsp. reptabundus) on siellä 
ainoalla kasvupaikallaan Kainuussa. Se on valtakunnallisesti vaarantunut ja alueel-
lisesti silmälläpidcttävä. Vaarantuneita lajeja alueella edustavat vesihilpi (Catabrosa 
aquatica) ja karvalehti (Ceratophyllum demersum ). Silmälläpidettävistä lajeista 
alueella kasvaa lcttotähtimö (Stellaria crassifolia ). Aluetta on ehdotettu myös 
pienvesiensuojeluohjelman kohteeksi. (Kainuun Liitto 1992). 
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8. Kutujoki 3423 11, Oiite 7 /11) 

Vaalan pohjoisosassa virtaavan Kutujoen (Oterma) rannalla on paikoin edustavaa 
kasvillisuutta. Mustakosken, Asumakosken ja Pystökosken luona kasvaa ainoalla 
luonnontilaisella kasvualueellaan Kainuussa erittäin uhanalaisista lajeista kelta-
kurjenmiekka (Iris pseudacorus ). Silmälläpidettävistä lajeista kurjenmiekan lähis-
töllä kasvavat pitkäpääsara (Carex elongata) ja pohjanruttojuuri (Petasites frigidus). 
Kutujokea on myös ehdotettu pienvesiensuojelualueeksi. (Kainuun Liitto 1992). 

4. Isohete (3), 3423 10, inv. -89, Oiite 6/50) 

Vedenottamon alueella sijaitseva Isohete on sammalta umpeenkasvanut lähdelampi, 
jonka mitat ovat noin 10 x 20 m. Vedenottamon lisäksi luonnontilaa on muuttanut 
lievästi laskupurossa oleva pato. Ympäristön maaperä on hiekkaa ja maasto seka-
metsää. 

Kohteessa esiintyy uhanalaista silmällä pidettävää lettotähtimöä (Stellaria crassifolia) 
ja Kainuun eteläosissa harvinaista pohjanhorsmaa (Epilobium hornemannii). Lähde-
lammelta löydettiin myös mm. pelto-, suo- ja metsäkorte (Equisetum arvense, palustre 
ja sylvaticum ), pallosara, korpi- ja viitakastikka, pohjannurmikka, nurmi- ja rönsyrölli 
(!lgrostis capillaris ja stolonifera ), rentukka, pikkulimaska (Lemna minor), hetekaali 
(Montia fontana), luhtamatara (Galium uliginosum), suo- ja maitohorsma, suopursu, 
vaivero, kurjenjalka, rönsyleinikki, lakka, juolukka ja raita. 

lsohete pitäisi suojella, koska siellä esiintyy harvinaisia kasveja ja koska sillä on 
merkitystä vesihuollon kannalta. Lähteitä on hyvin vähän pienvesiensuojelukohteena. 
Lähde on valtion maalla. 

6. Valkiaisoja ja sen latvalähteet (5) 3423 07, Oiite 6/50), inv. -91 

Valkiaisoja on maisemallisesti merkittävä, rehevä lähdepuro kuivien, jäkäläisten 
hiekkakankaiden keskellä. Yläjuoksulta puron yli menevälle metsäautotielle asti puro 
on luonnontilainen. Tien alapuolinen osa on osittain ruopattu, mutta entisöitävissä. 
Hetteikköä on pitkin puronvartta, joten kasvillisuus ilmentää lähteisyyttä: 
isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica), hetehiirensammal (Bryum weigeli), 
purolähdesammal (Philonotis f ontana ), velho lehti ( Circea alpina ), lettotähtimö 
(Stellaria crassifolia), liereä sara (Carex diandra), ojakellukka (Geum rivale) ym. 
Velholehti on Kainuussa vaarantunut ja lettotähtimö silmälläpidettävä uhanalainen laji. 
Koko puro ja sen alkulähteet ovat ehdottomasti suojelun arvoiset. 

Latvalähteet ovat suolla, jota ympäröivät hiekkaharjut. Lähteiden ja puron alkupään 
vesi on erittäin kirkasta. Komeat jäkälätyypin mäntykangasharjut kapenevat ympäröi-
mään Valkiaisojaa jyrkkinä rinteinä. Latvalähteet ja puro ovat todella luonnonkaunis 
kokonaisuus. Hakkuita ja ojituksia ei ole. Lähteikön ja puron alkupään luonnontilaa 
rikkoo vain vanha maatunut metsäautotie, joka sivuuttaa suon, sekä muutama hakattu 
puu ( ehkä moottorikelkkareitin tai ladun levennys). 

Kohde on arvokas pienvesien suojelun kannalta, koska siellä kasvaa uhanalaisia 
kasveja ja luonnontilaiset lähteiköt ovat harvinaisia Kainuussa. Sillä on merkitystä 
tutkimuskohteena. Myös virkistys- ja opetuskäyttöarvo on huomattava. Se sijaitsee 
yksi tyismaalla. 
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Kuva 45. Valkiaisojan latvalähteet. 

6.10 Vuolijoki 

22. Kömmäkköpuro, Sopen- ja Käännösjoki (4), Vuolijoki 3431 01, (liite 6/51), inv. -89 

Sopenmäen alueella sijaitsevat Kömmäkköpuro ja Sopen- sekä Käännösjoki ovat 
kokonaisuutena suurelta osin luonnontilaisia. Sopenjoki on melkein kokonaan perattu 
ja Kömmäkköpuron latvoilla rantametsiä on hakattu; näiden toimien vaikutukset ovat 
kohtalaiset. Osa Kömmäkköpuron valuma-alueesta on aurattu tai äestetty, mikä on 
vaikuttanut luonnontilaan lievästi. Sopenjoen yläpuolinen Sopenjärvi on kalanviljely-
käytössä luonnonravintolammikkona. Rantavyöhykkeet ovat kaiken kaikkiaan valta-
osin suota ja noin viidennes on kuusimetsää. Maisema on yhä koskematon sekä 
kaunis ja sellaisena harvinainen Kainuun eteläosissa. 

Alueella tavattuja kasvilajeja ovat mm. hiirenporras, korpi- ja metsäimarre, järvi- ja 
metsäkorte, mätäs-, harmaa-, pallo-, jouhi-, muta-, riippa-, jokapaikan-, rahka- ja 
pullosara, ruokohelpi, leväkkö (Scheuchzeria palustris), myrkkykeiso, ruoho-
kanukka, vesikuusi, purovita, pikku- ja rantapalpakko, suopursu, raate, ulpukka, 
oravanmarja, suoputki, järviruoko, mesimarja, lakka, raita, halava, pohjan-, 
tuhka-, juolukka- ja kiiltopaju, luhtavuohennokka, karpalo ja juolukka. 

Alue sijaitsee suunnitellun Talaskankaan luonnonsuojelualueen luoteisrajalla ja 
Kömmäkköpuron latvoja lukuunottamatta sitä on esitetty sisällytettäväksi tulevaan 
suojelualueeseen aarniometsien suojelukohteena (Vanhojen metsien suojelutyöryhmän 
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osamietintö 1992:70). Seutu on hyvää retkeilymaastoa. Suojeluperusteena ovat lähes 
luonnontilaisuus, aamiometsät ja maisemalliset arvot. Kohteen omistaa valtio 
lukuunottamatta pientä yksityismaapalstaa purojen risteyksessä. 

Sopenjärven luoteispuolella sijaitseva Tuiskunlampi on todettu hyväksi pienvesi-
kohteeksi. Se jää ehdotetun suojelualuelaajennuksen ulkopuolelle. Lampi on oligo-
dystrofinen ja rantavyöhyke on kokonaan ojittamatonta suota. Suon pohjoispuolinen 
kivennäismaan metsä on hakattu. Kaunis Tuiskunlampi kannattaisi ottaa mukaan 
suojelurajaukseen. 

Kuva 46. Käännösjoki 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suojelun arvoisista pienvesistä arvokkaiksi pienvesikohteiksi luokiteltiin Kainuussa 88 
kohdetta ja kalastollisesti arvokkaiksi kohteiksi 19 tammukkapuroa. Hyviksi pien-
vesikohteiksi luokiteltiin yhteensä 115 kohdetta, joista kalastollisesti hyviksi 28 
tammukkapuroa. Niidenkin luonnonarvojen säilyttäminen tulisi ottaa huomioon mm. 
metsätaloudellisessa toiminnassa. Lisäksi Kainuun Liiton tekemässä uhanalaisten 
kasvilajien kasvupaikkoja koskevassa selvityksessä suojeltaviksi esitettyihin kohteisiin 
liittyy 44 pienialaista arvokasta pienvesikohdetta. 

Arvokkaat kohteet jakautuvat epätasaisesti Kainuun eri osiin. Tiheimmässä kohteita on 
Suomussalmella ja Paltamossa. Kalastollisesti arvokkaita kohteita on varsinkin 
Suomussalmella, Puolangalla ja Hyrynsalmella. Erittäin vähän luonnonsuojelullisesti 
arvokkaita kohteita on Ristijärvellä, Vuolijoella, Vaalassa ja Hyrynsalmella. Myös 
keskellä Kuhmoa ja Kainuun eteläosissa on varsin vähän arvokkaita kohteita. 
Kyseisillä alueilla on harjoitettu varsin voimaperäistä metsätaloutta, joten luonnontilai-
sia pienvesiä ei ole enää kovin paljon jäljellä. Tämä tuli ilmi mm. lähes koko Kainuun 
kattaneilla inventointilennoilla. 

Täysin luonnontilaisia puroja on Kainuusta enää vaikea löytää. Varsinkin hieman 
pidempien purojen varsilla on melkein aina jossakin kohdassa hakkuita tai ojituksia. 
Täysin luonnontilaisia pieniä (10 - 100 ha) järviäkään ei kovin monta löytynyt. 
Lähteitäkin on hyvin vähän pienvesikohteina, koska niitä ei ilmoitettukaan kovin 
monta. Luonnontilaisia lähteitä saattaisi löytyä vielä enemmänkin. Sen sijaan 
luonnontilaisia lampia on Kainuussa vielä kohtalaisesti jäljellä. Valtaosa kaikista 
inventoiduista kohteista on ollut niin pahoin ihmistoiminnan pilaamia, ettei niillä ole 
enää suojelullista arvoa. Inventointia edeltävässä maakunnallisessa kyselyssä 
luonnonsuojelullisesti tai kalataloudellisesti arvokkaiksi esitetyistä kohteista vain noin 
20 % osoittautui siksi enää inventointihetkellä. 

Inventointityötä on haitannut mm. se, että se on jouduttu tekemään harjoittelija-
voimin, mikä on erityisesti hidastanut inventoinnin valmistumista. Arvokkaiden 
pienvesikohteiden selvittämistä on merkittävimmin kuitenkin haitannut se, ettei ole 
tehty valtakunnallista päätöstä pienvesikohteiden säilyttämiseksi inventoinnin ajaksi. 
Siksi suuri osa arvokkaista kohteista ehti menettää suojeluarvonsa joko inventoinnin 
aikana tai sen valmistumisen jälkeen. Kainuun alueen pienvesien inventointia 
ohjaavassa maakunnallisessa työryhmässä sovittiin, että metsätaloustahot pidättyvät 
kohteita muuttavasta toiminnasta inventoinnin ajaksi alustavan suojeluehdotuksen 
valmistumiseen saakka, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta, koska sitä noudatettiin 
vain osittain. 

Metsätaloustoimet uhkaavat edelleen suojelullisesti arvokkaiksi todettujen pienvesien 
tilaa. Luonnontilaisia pienvesiä ei tulle säilymään suojelualueiden ulkopuolella. Siksi 
käytännön toimen-piteisiin arvokkaiden kohteiden suojelemiseksi pitäisi päästä 
mahdollisimman nopeasti. Arvokkaimmat pienvedet ovat sellaisia kohteita, joilla ei 
tulisi sallia luonnontilaa muuttavia toimintoja. Arvokkaimmista kohteista voitaisiin 
perustellusti muodostaa mm. erillisiä suojelualueita tai ne tulisi sisällyttää esim. 
soidensuojeluohjelman tarkistamisen yhteydessä perustettaviin suojelualueisiin tai 
vanhojen metsien suojelun yhteydessä perustettaviin suojelualueisiin. Pienvesien 
sisällyttäminen suojelualueisiin lisäisi suojelualueiden arvoa, sillä vedet ja niiden 
rantavyöhykkeet ovat biologisesti monimuotoisia ja maisemallisesti merkittäviä 
alueita. Pienvesillä on suuri merkitys monen uhanalaisen lajin elinympäristönä. 
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Erityistä suojelumerkitystä on sellaisilla kohteilla, joissa on vielä luonnontilassa 
säilyneitä valuma-alueita (mm. Suomussalmen Murhijärven kohde), joilla on muiden 
arvojensa lisäksi vielä poikkeuksellista tutkimuksellista merkitystä. • 

Pienvesien säilyminen edellyttää selvästi tiukempien menettelytapojen omaksumista 
metsätalouden kielteisten ympäristövaikutusten ehkäisemisessä. Pienvesi-inventoinnin 
tuloksista olisi laadittava esitys luonnontilaisten pienvesiemme säilyttämiseksi. Tähän 
velvoittavat Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, mm. Rion biodiversiteetin 
suojelun puitesopimus, joka edellyttää luonnon monimuotoisuuden turvaamista kaikessa 
taloudellisessa toiminnassa. Myös Suomen liittyminen EU :iin tuo mukanaan tiukempia 
ympäristön suojeluun liittyviä velvoitteita. 

Kirjoittajat haluavat kiittää inventoinnin yhteistyöryhmän jäseniä, kyselyn vastaajia, 
aamiometsäkartoittajia hyvien uusien kohteiden ilmoittamisesta, maastotöissä mukana 
olleita, kartanpiirtäjiä, tekstinkäsittelijöitä ym. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin 
työtovereitamme sekä lukuisia muita henkilöitä, jotka ovat edesauttaneet työmme 
onnistumista. Erityisen kiitoksen ansaitsee metsähallituksen Kainuun puistoalue, joka 
on kahtena kesänä rahoittanut maastoinventointeja, vanhojen metsien inventoijat, jotka 
ovat varsinaisen tehtävänsä lisäksi etsineet luonnontilaisia pienvesiä sekä Keijo Savola, 
joka on ilman palkkaa merkittävästi avustanut pienvesi-inventoinnissa. 



117 

KIRJALLISUUS 

Heikkilä, R. 1995: Suomen luonnoltaan arvokkaat suojelemattomat suot. - Käsikirjoitus, vesi- ja 
ympäristöhallitus, 420 s. 

Heikkilä, R. 1994: Muistio Kuhmon Huosiuslammen lähteiköstä. Julkaisematon. 

Heikkinen, L. 1991: Suomussalmen Murhijärven salon kasvillisuudesta ja luonnonsuojeluarvosta. 
- Tutkielma, Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos, 61 s. ja 5 liitettä. 

Heikkinen, S. 1992: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien 
inventointi vuosina 1990 - 1992 Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella. Loppu-
raportti 1992. - Moniste Oulun vesi- ja ympäristöpiirissä, 24 s. ja 8 liitettä. 

Hämet-Ahti, L. ym. (toim.) 1984: Retkeilykasvio, 544 s. Helsinki. 

Kainuun liitto 1992: Kainuun uhanalaiset kasvit. - Julkaisu B:7, 279 s. Kajaani. 

Kalliola, R. 1973: Suomen kasvimaantiede, 308 s. Helsinki. 

Korhonen, K-M. (toim.) 1993: Metsätalouden ympäristöopas, 112 s. Metsähallitus. Vantaa. 

Kotiranta, H. ja Niemelä, T. 1993: Uhanalaiset käävät Suomessa. - Vesi- ja ympäristöhallituksen 
julkaisuja B 17, 116 s. Helsinki. 

Kukko-oja, K., Heikkilä, H. ja Vainio, M. 1988: Kajaanin kaupungin luonnonsuojelualueiden ja 
-kohteiden kartoitus. Osa 2. Kasvipeiteinventointi, 96 s. Ympäristöinstituutti. Oulu. 

Lammi, A. ym. 1992: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet 
Keski-Suomessa. - Moniste Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirissä, 186 s. ja 37 
liitettä. 

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: - Komiteanmietintö 1988:16, 279 s. Helsinki. 

Nieminen, S. 1990: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesistöjen 
selvitys. Väliraportti 1990. - Moniste Kainuun vesi- ja ympäristöpiirissä, 11 s. ja 3 
liitettä. 

Penttilä, R. 1994: Kainuun vanhojen metsien kääpälajisto. Metsähallituksen luonnonsuojelu-
julkaisuja. Sarja A:35, 60 s. Vantaa. 

Rassi, P. ym. (toim.) 1992: Uhanalaisten eläinten ja kavien seurantatoimikunnan mietintö. 
Komiteanmietintö 1991:30, 328 s. Ympäristöministeriö, Helsinki. 

Räike, A. 1994: Valtakunnallinen pienvesi-inventointi. Alustavat tulokset vuosilta 1989-1993. 
- Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 588, 98 s., 13 liitettä, Helsinki. 

Teeriaho, J. ja Tolvanen, P. 1993: Suomussalmen Murhisalon luonnonarvojen inventoinnin 
loppuraportti. - Moniste vesi- ja ympäristöhallinnon luonnonsuojelututkimus-
yksikössä, 60 s. ja 12 liitettä. 

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981. Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesi-
työryhmä. - Komiteanmietintö 1981:32, 197 s. Helsinki. 



118 

Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa 1992. Vanhojen metsien suojelu-
työryhmän osamietintö. - Työryhmän mietintö 1992:70, 39 s., 4 liitettä ja 169 karttaa. 

Vesi- Ja ympäristöhallinnon julkaisuja 20 1988: Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden 
luokittaminen, 48 s. Helsinki. 



119 

LIITE 1/1 
LIITE 1. ARVOKKAIMMAT PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi Arvo- Kartta V-alue Kunta sivu 
sana km2 

3. Kaiskonjoki 3-4 3444 07 Hyrynsalmi 14 
14. Vuorilampi 4 4421 04 1,74 Hyrynsalmi 14 
16. Humala-arot 4 3443 06 3,59 Hyrynsalmi 15 

3. Iso-Soppi, Sopenjoki 3-4 3344 2,3,5 90,4 17 
17. Venejärvi, Venejoki 3-4 3342 12 105,2 17 
18. Iso ja Peini Viinijärvi, 3342 12 80,4 17 

Latvalammet, Mustalampi 343110 
sekä Kaivoslampi 4 3431 07 Kajaani 

7. Syvälehdonlähde 3 3432 10 0,19 Kajaani 19 

1. Lipukkakoski 4 4414 05 48,1 Kuhmo 20 
14. Arolampi 5 4423 10 0,31 Kuhmo 21 
16. Valtasenjärvi, Mäntyjärvi 4 4432 01 Kuhmo 22 
17. Valkeislampi 4 4432 01 0,81 Kuhmo 22 

Kaivoslampi 4-5 22 
18. Maaselänjärvi sekä 4-5 4432 04 5,00 22 
32. Porsainen-lampi ja -puro 4-5 4432 04 5,85 Kuhmo 22 
20. Kultakaivonlähde 4 4414 12 0,08 Kuhmo 24 
21. Kolmisopenlähde 4 4412 10 0,15 Kuhmo 25 
28. Viitajanlampi 4-5 4431 03 0,56 Kuhmo 25 
30. Kalliojärven vesistöreitti 4 4414 02 Kuhmo 26 
43. Niemisjoki 3 4431 02 Kuhmo 29 
52. Saarijärvenkuvelampi 5 4414 06 0,15 Kuhmo 29 
53. Kallio lampi 5 4324 09 0,32 Kuhmo 30 
54. Valkeisjärven alue 4-5 4412 07 1,23 Kuhmo 31 
55. Rajapuro ja Kelopuro 5 4324 02 14,6 Kuhmo 35 
61. Kalliojärvi, Muorinlampi 4 4324 03,06 88,4 Kuhmo 36 
62. Kivijärvi ym. Honkavaaran 

aamiometsäkohteella 4-5 4412 08 3,44 Kuhmo 37 
63. Kieverrysjärvet 4 4324 10 32,4 Kuhmo 39 
64. Kaita-Kiekki 4 4431 08 4,44 Kuhmo 39 
65. Käkijärvien alue 4-5 4324 06 19,4 Kuhmo 40 
67. Sutisenjärvi ja -joki, Kuhmo 41 

Kivijärvi ja -joki ym. 4 4412 08 Ristijärvi 41 
68. Hevoshuuhdinpuro 4 4412 07 Kuhmo 44 

1. Saarijärvi 5 3434 08 8,49 Paltamo 46 
2. Pieni-Vauhkonen 4 3434 06 1,08 Paltamo 47 
5. Vaarainjoki 4 3432 09 34,0 Paltamo 47 
9. Nahkapuro 3 3432 08 26,0 Paltamo 48 
22. Uusijoki ja 5 3434 08 6,99 
34. Nuottijoki 4 3434 07,08 10,6 Paltamo 49 
25. Teerilampi 5 3434 08 0,15 Paltamo 50 
28. Matalajärvi, Sotkajärvi 4-5 3432 11 1,28 Paltamo 50 
37. Ellukka 3 3432 11 0,48 Paltamo 51 
40. Pajupuro 4 3434 03 12,7 Paltamo 52 
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Nro Nimi Arvo- Kartta V-alue Kunta sivu 
sana kni2 

41. Humalapuro 4 3434 08 1,28 Paltamo 52 
48. Mäkilammenpuro 3 3434 05 0,11 Paltamo 53 

13. Louhenjoki 4 3443 02,03 32,3 Puolanka 56 
32. Heinijoki ja 3 3444 01 Puolanka 57 
39. sen latvalammet 4 3443 03 22,2 Puolanka 57 
41. Saarijärven retkeilykalastusalue 4-5 3442 07 7,72 Puolanka 60 
63. Saarijärvi 3 3444 04 5,59 Puolanka 61 
64. Vattulampi ja Äikänlampi 5 3444 02 0,79 Puolanka 61 
69. Nuottilampi ja lähteet 5 3533 01 Puolanka 62 

14. Hoikkalammit 5 4412 05 Ristijärvi 63 

3. Ylimmäinen Katajalampi 5 441110 0,53 Sotkamo 65 
6. Romulampi 4 4411 07 1,0 Sotkamo 65 
18. Rätäkkö 5 4411 07 0,42 Sotkamo 66 
28. Kotuskasuon lammet 5 4322 05 1,06 Sotkamo 67 
69. Vihtamonjoki 3 3433 08 54,0 Sotkamo 67 
80. Jäätiönlampi 4 3433 08 0,25 Sotkamo 68 
84. Lehtopuron sivuhaara 5 4322 11 0,57 Sotkamo 69 
85. Hiidenjärvi 3 3344 07 Sotkamo 69 

9. Jyrkkälammit 4 4511 05 2,40 Suomussalmi 71 
15. Majaanjoki 3-4 3444 05,08 Suomussalmi 72 
16. Raatepuro 4 4424 03,05 Suomussalmi 73 
17. Jatkonoja 4 3533 05 Suomussalmi 74 
18. Malahvian alue 4 4423 09 Suomussalmi 74 
21. Saarijärvi 5 4422 04 15,9 Suomussalmi 77 
33. Haverisenlammet ym. ja 4 4422 07 0,26 Suomussalmi 77 
34. Varisjoki 4 4422 07 Suomussalmi 77 
41. Valkeainen, Sihonen ja 6,91 

Lauttalampi 4 3444 08 1,64 Suomussalmi 79 
49. Niitty lampi (lentoinv .) 5 4511 06 0,75 Suomussalmi 
51. Hanhilampi 4 4511 09 0,35 Suomussalmi 80 
53. Suolampi 4 4511 09 Suomussalmi 80 
57. Hiidenlampi 4 4512 07 0,21 Suomussalmi 80 
61. Murto lampi 4 4512 10 0,13 Suomussalmi 80 
66. Mustalampi ja 

Pirtti-Valkeainen 5 4422 09 0,11 Suomussalmi 81 
73. Kallio lampi 4 4514 01 0,16 Suomussalmi 81 
77. Kala- ja Niittypeuro ja 4514 04 1,88 

Pahkolammet (lentoinv .) 5 4513 06 0,85 Suomussalmi 
78. Ylimmäinen Paiselampi 

(lentoinv .) 5 4514 04 0,55 Suomussalmi 
80. Iso-Moukkori ja 3,34 

Valkealampi 4-5 4513 09 0,24 Suomussalmi 82 
85, 
87. Aitto- ja Kivijoki 4 4514 01,02 Suomussalmi 82 
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Nro Nimi Arvo- Kartta V-alue Kunta sivu 
sana kmz 

88. Hossan itäpuolen lammet , 4-5 4514 07,08 7,38 ·Suomussalmi 83 
90. Tulijoki - Hiisijoki 3-4 4424 2,5,8 Suomussalmi 87 
92. Netouvenjoki ja 3 4423 05 Suomussalmi 88 
106. Tökönjoki 3 4423 05 Suomussalmi 88 
95. Pieni Alanteenjärvi ym. 5 4423 03 4,18 Suomussalmi 89 
101. Hallajärven lähteet 3-4 44423 11 Suomussalmi 89 
105. Hukkajoki 3 4511 05 Suomussalmi 90 

3533 08 
112. Hietajoki 3-4 4424 03,06 Suomussalmi 91 
114. Piispajoki 4 4513 02,03 Suomussalmi 92 
117. Myllyjoki 3 4422 08,09 Suomussalmi 93 
118. Pikku-Ruokosen puro 3 4422 10 Suomussalmi 93 
122. Lohijoki 5 3533 6,8,9 Suomussalmi 93 
124. Rauta- ja Ilosenlampi 5 3533 07 1,17 Suomussalmi 94 
125. Hietajoki 4 4512 10 Suomussalmi 95 
131. Luomainsärkät 3 4422 09 Suomussalmi 95 
133. Julmanjärvi 3-4 451110 1,02 Suomussalmi 96 
134,19, 98, 109 ja 4441 1,2,3 
123. Murhijärven alue 4-5 4423 11,12 Suomussalmi 97 

4. Isohete 3 3423 10 0,28 Vaala 112 
6. Valkiaisoj a ja lähteet 5 3423 07 5,91 Vaala 112 

22. Kömmäkköpuro ym. 4 3431 01 14,6 Vuolijoki 113 

YHTEENSÄ 97 arvokasta pienvesikohdetta 
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LIITE 2. HYVÄT PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi 

1. Kuivakonpuro 
2. Kaunislampi 
6. Halmejoki 
10. Säkkisen joki 
1. Vuorijärvi 
3. Kivijärvi ja -joki 
5. Hämeen puro 
11. Lahnasjärvi 
2. Vääränlampi 
4. Alanteenlammet 
5. Tervajoki 
6. Pajulampi 
13. Kylmänjoki 
22. Iso-Valkeainen 
24. Iso-Lehmilampi 
25. Kivijärvi 
26. Iso-Talaslampi 
30. Kalliojärvi 
36. Alajoki 
38. Matala-Lotto 
40. Mäntylampi ja -puro 
44. Teeripuro 
45. Iso-Luoma ja Repojärvi 
61. Katajajärvi ja lähteikkö 
66. Terva järvi 
2. Iso-Vauhkonen 
8. Valkeisenlampi 
14. Liminlampi 
18. Levänen 
24. Lähde, Mieslahti 
31. Humalalampi 
33. Saarijoki 
35. Näsäsen puro 
38. Kalliojärvi 
45. Housupuro 
21. Huosiuslampi ja Suojoki 
25. Kantojoki 
31. Heinijoki 
37. Martin joki 
38. Kalettomanlampi 
53. Iso ja Pieni Koivujärvi 
55. Latvajoki 
57. Iso-Kaitanen 
62. Siika järvi 
65. Takka järvi 

Kunta 

Hyrynsalmi 
Hyrynsalmi 
Hyrynsalmi 
Hyrynsalmi 
Kajaani 
Kajaani 
Kajaani 
Kajaani 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Kuhmo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Paltamo 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
Puolanka 
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Nro Nimi Kunta 

6. Putkipuro Ristijärvi. 
7. Kirkaspuro Ristijärvi 
8. Saarijärvi Ristijärvi 
1. Soidinlammit Sotkamo 
11. Kusianjoki Sotkamo 
17. Honkalampi Sotkamo 
18. Rajalampi ja Kakspohjanen Sotkamo 
19. Kolmisoppi Sotkamo 
23. Teerilampi Sotkamo 
29. Valkea-Hinkalo Sotkamo 
30. ( & 55.) Iliänportti, Kuikkalampi ym. Sotkamo 
42. Koljolanvaaran purojen latvat Sotkamo 
60. Naapurinlampi Sotkamo 
67. Möykynlampi Sotkamo 
68. Vuokatin lammet Sotkamo 
69. Vihtamonlampi Sotkamo 
71. Hiukanlammit Sotkamo 
74. Särkilampi Sotkamo 
75a. Lummelampi Sotkamo 
86. Salminen Sotkamo 
1. Soidinlampi ja Ristilampi Suomussalmi 
2. Pärsämönjärvi Suomussalmi 
3. Porttilampi Suomussalmi 
4. M y 11 yrääkky Suomussalmi 
12. Itäjoki Suomussalmi 
18. Särkkä-Äylä ja Lomanpuro Suomussalmi 
20. Kortejärvi Suomussalmi 
23. Väisäsenpuro Suomussalmi 
25. ~yödynpuro Suomussalmi 
30. Ollöri Suomussalmi 
35. Saukkopuro Suomussalmi 
44. Tervajoki Suomussalmi 
48. Kolkonjoki ja Syrjänoja Suomussalmi 
54. Iso Kontainen Suomussalmi 
65. Isosuon lampi Suomussalmi 
71. Kivijoki Suomussalmi 
72. Luomanlammit Suomussalmi 
81. Tulijärvi Suomussalmi 
84. Matalajoki Suomussalmi 
86. Saarijärvi Suomussalmi 
2. Siirasoja Vaala 
10. Tuiskunlampi Vuolijoki 

YHTEENSÄ 87 hyvää pienvesikohdetta. 
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LIITE 3. UHANALAISTEN KASVIEN KASVUPAIKKAKOHTEET 

Nro Nimi Suoj.- Kartta Kunta sivu 
arvo 

11. Kivipuro ja Törisevänpuro 11 3443 02, 06 Hyrynsalmi, Puolanka 13 
26. Rutjunpuro 15 3443 08 Hyrynsalmi 13 
27. Hakojoki 7 4421 08 Hyrynsalmi 13 
28. Ypykänpuro 6 3443 02, 06 Hyrynsalmi 13 
29. Käärmelammit 10 442111 Hyrynsalmi 12 
19. Leihuvaaranpuro 18 3433 03 Kajaani 16 
20. Särkipuro 3434 10 Kajaani 16 
21. Kylmäpuro 3434 01 Kajaani 17 
22. Lehmilampi 3434 01 Kajaani 17 
69. Viitajanpuro 3 4431 01 Kuhmo 20 
70. Törisevänlampi 8 4413 06 Kuhmo 20 
71. Isojoki 6 4413 12 Kuhmo 20 
49. Kylmänpuro 16 3434 03, 04 Paltamo 44 
50. Horkanlampi 39 3432 11 Paltamo 45 
51. Särkinen ja Likolampi 28 3432 11 Paltamo 45 
52. Surmanpuro 7 3434 02 Paltamo 45 
53. Vuoripuro 5 3432 09 Paltamo 45 
54. Näsäsenpuro 19 3432 09 Paltamo 46 
55. Mutajärvi 5 344110 Paltamo 46 
70. Iso Vuorijärvi 28 344112 Puolanka 54 
71. Karhupuro 7 3444 01 Puolanka 55 
72. Sikapuro 6 3444 03 Puolanka 55 
73. Alasuonpuro 3444 05 Puolanka 55 
74. Kapustajoki 14 3442 10 Puolanka 55 
75. Teerilampi ja -puro 5 3444 02 Puolanka 56 
76. Iso Vuorilampi 13 3533 05 Puolanka 56 
15. Kirkaspuro 10 3443 05 Ristijärvi 62 
87. Pohjoispuro 4 3344 07 Sotkamo 63 
88. Omin gin puro 13 3344 06 Sotkamo 63 
89. Kalliolampi 23 4322 12 Sotkamo 64 
90. Humalapuro-M yll ypuro 22 3433 04 Sotkamo 64 
91. Löytölänlammenpuro 3 3433 02 Sotkamo 64 
92. Perkkiönlampi 15 3433 02 Sotkamo 64 
93. Rimpilampi 5 3433 02 Sotkamo 65 
94. Lauttolampi 25 3433 02 Sotkamo 65 
136. Ala-Valkeainen 14 442111 Suomussalmi 70 
137. Pahalammenpuro 13 451110 Suomussalmi 70 
138. Särkilampi ja Pikkulampi 9 4513 01 Suomussalmi 70 
139. Jylkynpuro ja Alimmainen 

Jylkynlampi 5 4511 04 Suomussalmi 70 
140. Karhuhetteen vesilaskuja lähde 18 3533 05 Suomussalmi 71 
141. Paskalampi ja Rytilampi 12 4514 01, 04 Suomussalmi 71 
142. Kirkaslampi 39 4514 01, 04 Suomussalmi 71 
7. Likaisen Penikka 14 3414 09 Vaala 111 
8. Kutujoki 10 3423 11 Vaala 112 

YHTEENSÄ 44 UHANAIAISTEN KASVIEN KASVUPAIKKAA PIENVESIKOHTEILIA 
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LIITE 4. INVENTOINTILOMAKKEET 

VESI- JA YMPARISTOHALLITUS PI ESIEN INVENTOINTI 
LAMPI/JÄRVI 

NIHI 

VESI- JA YttPÄRISTÖPIIRI 

PERUSl':A.RTTALEHDEN NRO 

JÄRVI/TYYPPI 

SYVYYSSUHTEET (KESKISYVYYS. SUURIN SYVYYS) 

VEDEN LAATU 
HAPPI 
pH 
ALKALINITEETTI 
JOHTOKYKY 

KUNTA 

VESISTÖALUE 

KOORDINAATIT 

X = 

POHJANU\.ATU RANTAVYÖHYKKEELLÄ 

NÄKÖSYVYYS 
VÄRI 
KOKONAISFOSFORI 

RANTATYYPIT JA NIIDEN %-OSUUDET RANTAVIIVASTA 

KALLIO n SAVI 

n LOUHIKKO TURVE 

KIVIKKO MOREENI 

[J HIEKKA 

RANTAVYÖHYKKEEN MAASTOTYYPIT JA %-OSUUDET 

D MÄNTYMETSÄ NIITTY 

KUUSIMETSÄ PELTO 

LEHTIMETSÄ SUO,SUOTYYPPI 

SEKAMETSÄ u MUU, MIKÄ 

PENSAIKKO 

VALUKA-Al.UEEN PINTA-M.A 

VALUMA-ALUEEN MAASTOTYYPIT JA NIIDEN OSUUDET 

D METSÄÄ n 
D HAKATTUA ALUETTA 

[J TAIMIKKOA 

0 PENSAIKKOA 
MA.11.STOKÄYHNIN PVH 

VALOKUVIEN NU11EROT 

MERKITYS OPETUS- JA VIRKISTYSKÄYTÖLLE 
SOVELTUVUUS 
SAAVUTETTAVUUS 

SUOTA 

PELTOA 

NIITTYÄ 

RAKENNETTUA 

LÄÄNI 

y = 

PINTA-ALA 

LIITE 4/1 
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VESI- JA PÄRISTÖ LLITUS 
VESI- JA RANTAVYÖHYKKEEN KASVIT 

UHANALAISET JA HARVINAISET 
LAJIMÄÄRÄ 
LAJISTON MONIPUOLISUUS 
KASVILLISUUSTYYPPIEN LKM 
LAJISTON TYYPILLISYYS 

KALALAJIT JA RAPU 

MERKITYS ARVOKALASTOLLE 
KUNNOSTUSMAHDOLLISUUDET 

MUUT ELÄIMET 

UHANALAISET JA HARVINAISET 

PI ESIEN- I ENTOINTI 

LUONNONTILAA MUUTTANEET TEKIJÄT JA ARVIO VAIKUTUKSEN SUURUUDESTA 

EI VAIKU- LIEVÄ KOHTA- HUOMAT-

VEDENPINNAN LASKU/NOSTO 
TULOUOMAN PERKAUS 
LASKU-UOMAN PERKAUS 
VEDEN LAADUN HEIKENTYMINEN 
METSÄOJITUS 
RANTAMETSIEN HAKKUU 
RAKENTAMINEN 
HAKKUUT VALUMA-ALUEELLA 
HAKKUUALUEIDEN AURAUS JA ÄESTYS 
MUU, MIKÄ _______ _ 

MAISEMALLINEN MERKITYS 

RANTAVYÖHYKE: 
RANTAMETSÄN/SUON TILA 
RAKENTAMISEN VAIKUTUS 
MONIPUOLISUUS 
HARVINAISUUS 
TYYPILLISYYS 

SANALLINEN KUVAUS 
BIOLOGISESTA LUONNONTILASTA 

MAISEMASTA 

TUSTA LAINEN TAVA 

KAUKOMAISEMA: 
LUONNONTILAISUUS 
MUUTOKSEN MERKITYS KOHTEELLE 

PISTEET JA 
ARVOSANA 



VESI- JA PÄRISTÖ LLITUS 

NIMI 

VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI 

PERUSKARTTALEHDEN NRO 

LÄHTÖVESISTÖ 

KOKONAISPITUUS PUTOUS KORKEUS 

VEDEN LAATU POHJAN LAATU 

PH llMLINITEETTI JOHTOKYKY 

SILMÄ11ÄÄRÄINEN VEDENLAATUARVIO 
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PIENVESIEN INVENTOINTI 
PURO 
KUNTA 

VESISTÖALUE 

KOORDINAATIT 

X = 

LASKUVESISTÖ 

LÄÄNI 

y 

LIITE 4/3 

KOSKIJAKSON/-JAKSOJEN PITUUS VIRTAAMA-ARVO 

UOMAN LEVEYS 

VÄRI KOKON'AISFOSFORI 

RANTAVYÖHYKKEEN MAASTOTYYPIT JA %-OSUUDET 

MÄNTYMETSÄ NIITTY 

f7 KUUSIMETSÄ PELTO 

i-l LEHTIMETSÄ SUO, SUOTYYPPI 

! ! SEKAMETSÄ n MUU, MIKÄ 

LJ PENSAIKKO 

VALUMA-ALUEEN PINTA-ALA 

VALUMA-ALUEEN MAASTOTYYPIT JA NIIDEN OSUUDET 

METSÄÄ 

HAKATTUA ALUETTA 

TAIMIKKOA 

PENSAIKKOA 

MAASTOKÄYNNIN PVM HAVAINNOITSIJA 

VALOKlNIEN NUMEROT 

MERKITYS OPETUS JA VIRKISTYSKÄYTÖLLE 
SOVELTUVUUS 
SAAVUTETTAVUUS 

SUOTA 

PELTOA 

NIITTYÄ 

RAKENNETTUA 
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.. 11 

VESI- JA P ISTO LLITUS 
VESI- JA RANTAVYÖHYKKEEN KASVIT 

UHANALAISET JA HARVINAISET 
LAJIMÄÄRÄ 
LAJISTON MONIPUOLISUUS 
KASVILLISUUSTYYPPIEN LKM 
LAJISTON TYYPILLISYYS 

KALALAJIT JA RAPU 

MERKITYS ARVOKALASTOLLE 
KUNNOSTUSMAHDOLLISUUDET 

MUUT ELÄIMET 

UHANALAISET JA HARVINAISET 
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PI ESI INVENTOINTI 

LUONNONTILAA MUUTTANEET TEKIJÄT JA ARVIO VAIKUTUKSEN SUURUUDESTA 

EI VAIKU- LIEVÄ KOHTA- HUOMAT-

UOMAN PERKAUS 
RAKENTEET 
VEDENLAADUN HEIKKENEMINEN 
METSÄOJITUS 
RANTAMETSIEN HAKKUU 
RANTARAKENTAMINEN 
HAKKUUT VALUMA-ALUEELLA 
HAKKUUALUEIDEN AURAUS JA ÄESTYS 
MUU, MIKÄ 

TUSTA LAINEN TAVA 

MAISEMALLINEN MERKITYS KAUKOMAISEMA: 
LUONNONTILAISUUS 

RANTAVYÖHYKE: MUUTOKSEN MERKITYS KOHTEELLE 
RANTAMETSÄN/SUON TILA 
RAKENTAMISEN VAIKUTUS 
MONIPUOLISUUS 
HARVINAISUUS 
TYYPILLISYYS 

SANALLINEN KUVAUS 
BIOLOGISESTA LUONNONTILASTA 

MAISEMASTA 

PISTEET JA 
ARVOSANA 
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VESI- JA YMP ISTOHALLITUS PIENVESIEN INVENTOINTI 

DE 
NIMI KUNTA LÄÄNI 

VESI- JA YHPÄRISTÖPIIRI VESISTÖALUE 

PERUSKARTTALEHDEN NRO KOORDINAATIT 
X = y 

LÄHDETYYPPI LÄPIMITTA SYVYYS 

YMPÄRISTÖN MAAPERÄ SILMÄMÄÄRÄINEN VE0ENLAATUARVIO 

RANTAVYÖHYKKEEN MAASTOTYYPIT JA %-OSUUDET 

LJ MÄNTYMETSÄ 

n KUUSIMETSÄ 

n LEHTIMETSÄ 
-· -· 
lt 
1 ' SEKAMETSÄ 

D PENSAIKKO 

M.AASTOKÄYNNIN PVM. 

HAVAINNOITSIJA 

VALOKUVIEN NUMEROT 

MERKITYS OPETUS- JA VIRKISTYSKÄYTÖLLE 
SOVELTUVUUS 
SAAVUTETTAVUUS 

VESI- JA KOSTEIKKOALUEEN KASVIT 
UHANALAISET JA HARVINAISET 
LAJIMÄÄRÄ 
LÄHDEKASVILLISUUDEN LAAJUUS 
LAJISTON TYYPILLISUUS 

NIITTY 

PELTO 

suo 
MUU, MIKÄ 

ANTOISUUS 
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VESI- JA PÄRISTÖHALLITUS 
ELÄIMISTÖ 
UHANALAISET JA HARVINAISET 

LUONNONTILAA MUUTTANEET TEKIJÄT 

RAKENTEET 

METSÄOJITUS 

RANTAMETSIEN HAKKUU 

HAKKUUT VALUMA-ALUEELLA 

HAKKUUALUEIDEN AURAUS JA ÄESTYS 

VEDEN LAADUN HEIKENTYMINEN 

MUU, MIKÄ 

MAISEMALLINEN MERKITYS 

RAKENTEET 
YMPÄRISTÖN METSÄN/SUON TILA 
HARVINAISUUS 
TYYPILLISYYS 

SANALLINEN KUVAUS 
BIOLOGISESTA LUONNONTILASTA 

MAISEMASTA 

130 
PIE ESIEN INVENTOINTI 

JA ARVIO VAIKUTUKSEN SUURUUDESTA 

EI VAIKU- LIEVÄ 
TUSTA 

KOHTA- HUOMAT-
LAINEN TAVA 

PISTEET JA 
ARVOSANA 
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LIITE 5. ARVOSTELUOHJEET 
LUONNONSUOJELULLISESTI JA KALATALOUDELLISESTI ARVOKKAIDEN 
PIENVESIEN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 

Suunnittelija Antti Lammi 
Keski-Suomen vesi-ja ympäristöpiiri 

Seuraavassa esittelen VYH: n ohjeiden pohjalta kehittelemääni 
tapaa määrittää pienvesikohteiden arvo. Menetelmä perustuu eri 
osakokonaisuuksien pisteytykseen, josta laskettava yhteispiste-
määrä kertoo kohteen arvosanan. Asiat, joihin pisteytyksessä 
kiinnitetään huomiota, ovat paljolti samoja kuin aiemminkin, 
j askin perusteellisemmin harkittuja. Lisäksi olen pyrkinyt 
arvioimaan seikkoja, joihin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi 
harjujensuojeluohjelmassa (1984), meri-ja järviluonnon suojelun 
tarveselvi tyksessä ( 1985), maisema toimikunnan mietinnössä 
( 19 80), maisemansuojelun kehi ttämistoimikunnan mietinnössä 
(1985) sekä luonnon-ja maisemansuojelun kannalta arvokkiaden 
kallioiden inventoinnissa (Punkari 1989). Näiden pohjalta olen 
kehittänyt laskentatavan, jossa kohteen kokonaisarvo määräytyy 
kasvien, kalaston, eläimistön, luonnontilaisuuden ja maisemal-
listen arvojen sekä opetus-ja virkisty.skäyttöarvon perusteella. 

Myös tässä arviointitavassa lomakkeelle kirjataan taustatietoja, 
joi ta ei pisteytetä. Uusina tausta tietoina kirjataan mm. 
puroil ta ja lammil ta pohjan laatu. Sanallisille huomioille 
kohteesta on monin paikoin jätetty tilaa. Menetelmän etuja ovat 
subjektiivisuuden vähentyminen arvioinnissa, tietyn kohteen 
suoj eluarvon helpompi perusteltavuus sekä biologisen tilan ja 
maisemallisten arvojen erottaminen toisistaan. Käyn läpi 
menetelmän periaatteet niiltä osin, kuin lomakkeen kohdat 
vaativat lisäselvityksiä. 

1. Kasviston ja kasvillisuuden arvon määritys 

Kohteen kasveihin perustuva arvo määritetään laj ilistan 
perusteella, johon on merkitty kaikki tavatut lajit sekä arvio 
niiden runsaudesta. Lammilla ja puroilla uhanalaiset lajit, 
kokonaislaj imäärä, laj iston monipuolisuus ja tyypillisyys ja 
kasvillisuustyyppien lukumäärä pisteytetään asteikolla nollasta 
kolmeen. Lähteillä arvoidaan myös kasvillisuuden laajuutta. Mitä 
suuremmaksi kohteen kokonaispistemäärä muodostuu, sitä arvok-
kaampi kohde on kyseessä. 

Lammet ja purot: Mikäli kohteessa tavataan tai tiedetään 
esiintyvän yksikin uhanalainen tai harvinainen laji tai 
kasvillisuustyyppi, annetaan kohteelle kolme pistettä, muutoin 
annetaan aina nolla pistettä. Lajimäärästä ja kasvillisuustyyp-
pien määrästä voidaan muodostaa maastokokemuksen pohjalta 
lääneittäin neljä luokkaa, joille annetaan pisteitä nollasta 
kolmeen. Laj iston monipuolisuus pisteytetään myös nollasta 
kolmeen (hyvin yksipuolinen, melko yksipuolinen, melko monipuo-
linen ja hyvin monipuolinen). Laj iston monipuolisuus ilmenee 
esimerkiksi lehto,- korpi,- räme- ja lähdelajien esiintymisenä 
samalla lammella tai purolla ja se liittyy yleensä kiinteästi 
kasvillisuustyyppien määrään, joka sekin pisteytetään. Tavatut 
kasvillisuustyypit kirjataan lomakkeeseen. 
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Koska tämänkaltaiset monipuoliset kohteet ovat kuitenkin melko 
harvinaisia, tulee myös tyypillisille, yleensä vaatimattomille 
kohteille, antaa arvoa. Esimerkiksi tyypillisen vaatimaton 
korpi puro tai metsälampi saa täydet kolme pistettä laj istonsa 
tyypillisyydestä. Tällä tavoin kohteet voidaan jakaa kasviensa 
perustella tyypillisiin ja erikoisiin - molemmista ryhmistä 
voidaan myöhemmin valita tyyppinsä parhaat edustajat suoj el ta-
viksi. 

Lähteet: Uhanalaisuus ja lajimäärä pisteytetään kuten edellä. 
Lisäksi lähdekasvillisuuden laajuus (pinta-ala) pisteytetään 
kohteen lähdetyypin puitteissa (hetteikkölähteiden kasvillisuu-
den laajutta ei tule verrata esim. purolähteisiin). Kasviston 
tyypillisyyttä arvostetaan antamalla kohteelle kolme pistettä, 
mikäli lajista koostuu pääosin lähteisyyttä vaativista lajeista. 
Jos alkuperäinen lähdelaj isto on esimerkiksi ympäristön 
hakkuiden vuoksi muuttunut tai on muuttumassa pensaikko-painot-
teisemmaksi, saa kohde alhaisemman pistemäärän. 

2. Kalastollinen arvo 

Merkitys arvokaloille arvoidaan myös asteikolla 0-3 ( ei 
merkitystä, hieman, kohtalaisesti, huomattavasti). Kunnostus-
mahdollisuudet arvioidaan seuraavasti: 0= ei kunnostusmahd., 1= 
heikot, 2= kohtalaiset, 3= hyvät mahd. tai kohde sopii jo 
nykyisin arvokaloille). Tavallinen kalasta kirjataan lomakkee-
seen, mutta sitä ei pisteytetä. 

3. Muut eläimet 

Uhanalaiset tai harvinaiset eläimet antavat kohteelle kolme 
pistettä, muutoin annetaan aina nolla pistettä. Tavallinen 
laj isto vain kirjataan lomakkeeseen. Esimerkiksi erikoisen 
edustavasta linnustosta voidaan antaa harkinnan mukaan lisäpis-
teitä. Linnuston edustavuus tullee kysymykseen lähinnä 10-100 
hehtaarin järvillä. Myös esim. lähteiden edustavasta selkäranga-
tonfaunasta voidaan antaa lisäpisteitä. 

4. Kohteen biologisen luonnontilan arvottaminen 

Myös kohteen luonnontilaisuudesta annetaan arvosana, joka 
saadaan pisteyttämällä lomakkeessa mainitut tekijät asteikolla 
0-3 ( 3= ei negatiivista vaikutusta, 2= lievä, l= kohtalainen, 
0= huomattava negatiivinen vaikutus) . Yleensä pisteytys jää 
jonkin verran subjektiiviseksi, mutta esimerkiksi rantavyöhykeen 
metsän tila voidaan arvioida seuraavasti: 3 pistettä= metsä 
luonnontilassa, 2= harvennushakkuita, l= siemenpuuhakkuita tai 
pieniä aukkoja, 0= laajoja aukkoja. Mikäli rantametsässä on 
havaittavissa useita eri metsänkäsi ttelyn muotoja, annetaan 
pisteet "pahimman" vaihtoehdon mukaisina. Mikäli jokin muu kuin 
lomakkeessa mainittu tekijä on muuttanut kohteen luonnontilai-
suutta, vähennetään kohteen luonnontilaisuuden kokonaisar-
vosanasta 1-3 pistettä ( lievä, kohtalainen, huomattava vaiku-
tus). Lomakkeessa tulee umpilampien kohdalla mainita, että 
luonnontilaisuuden arvosana on alentunut, koska tulo- ja 
laskupuroista ei ole voitu antaa pisteitä. Lammilla rakentaminen 
pitää sisällään mökit, ranta tiet ja laituri tkin. Puroilla 
erotetaan rantavyöhykkeeseen kohdistuva rakentaminen ( rantara-
kentaminen) ia ouro-uomassa olevat rakenteet~ 
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Koska lähteet ovat pienialaisina kohteina esimerkiksi puroja ja 
lampia haavoittuvaisempia luonnontilaltaan, saattaa rakenteiden, 
metsäoj i tuksen, umpeenkasvun tai lähiympäristön hakkuiden 
vaikutus korostua merkittävästi. Sen vuoksi em. tekijöiden 
pistemäärä painotetaan kertomalla se kahdella, jolloin esimer-
kiksi täysin rakenteeton kohde saa 3 X 2 = 6 pistettä. 

5. Maiseman arvionti 

Lammet ja purot: Kohteen maisemasta arvioidaan erikseen 50-100 m 
levyinen rantavyöhyke sekä tämän ulkopuolelle jäävä kauko-
maisema. Rantavyöhykkeen maiseman luonnontilaisuutta kuvaavat 
rakentamisen määrä sekä rantametsän tai suon tila. Rakentamisen 
ja metsänkäsittelyn vaikutus maisemaan pisteytetään seuraavasti: 
3= ei vaikutusta maisemaan, 2= lievä, 1= kohtalainen, 0= 
huomattava vaikutus maisemaan. Myös suo-ojitus voi pilata 
maiseman. Lisäksi jos kohteen maiseman luonnontilaisuus ei ole 
kovin pahoin turmeltu, saa kohde pisteitä maiseman moninaisuu-
desta. Maiseman monipuolisuus arvioidaan nollasta kolmeen ( 3 = 
hyvin monipuolinen, 2= melko monipuolinen, 1= tavanomainen, 0= 
yksipuolinen). Arvioinnissa kiiini tetään huomiota esimerkiksi 
puuston yksi- tai monikerroksisuuteen, metsä tai suotyyppien 
määrään, rantaviivan muotoon ja rannan vyöhykke.isyyteen. Myös 
maiseman harvinaiset piirteet, jotka usein perustuvat kohteen 
geologiseen historiaan, pisteytetään nollasta kolmeen. Tälläisiä 
piirteitä on mm. rotko- ja suppalarnmissa tai vaikkapa jyrkästi 
putoavissa puroissa. 

Jotta maiseman poikkeuksellisuus ei saisi liikaa arvoa, voi 
kohde saada pisteitä myös maiseman tyypillisyydestä. Näin 
erottuvat jälleen kohteet, joiden maisemallinen arvo perustuu 
joko erikoisuuteen tai tyypillisyyteen. 

Kaukomaiseman luonnontilaisuus arvioidaan nollasta kolmeen (3 
muutoksilla ei vaikutusta maisemakuvaan, 2= lievä, l= kohtalai-
nen, 0= huomattava vaikutus). Muutoksen merkitys kohtelle 
arvioidaan samalla tavoin. 

Lähteet: Maisemallinen arvo koostuu paljolti samoista tekijöis-
tä, mutta rantavyöhykettä ja kaukomaisemaa ei arvioida erikseen. 
Yleensä on olennaista arvioida vain lähteen lähiympäristön 
maisemallinen arvo. Lähteen pienialaiseen maisemaan lienee 
mahdotonta liittää monipuolisuutta, joten sitä ei arvoida kuten 
lammilla ja puroilla. Mikäli maiseman luonnontilaisuus on 
kärsinyt pahasti, ei maiseman tyypillisyyttä ja harvinaisuutta 
ole syytä arvioida lähemmin, vaan niistä annetaan suoraan nolla 
pistettä. 

6. Merkitys opetus- ja virkistyskäytölle 

Kohteen merkityksestä opetukselle ja virkistyskäytölle kertovat 
sen saavutettavuus ja soveltuvuus, jotka pisteytetään nollasta 
kolmeen. Saavutettavuutta arvioitaessa tulee kinnittää huomioita 
kulkuyhteyksiin. Luonnoltaan monipuolinen kohde lienee parhain 
opetuskäyttöön, joskin myös luonnontilaisuudeltaan muuttuneilla 
kohteilla voi olla merkitystä opetukselle. Lähteiden virkistys-
käyttöarvo ei kasva juomista helpottavien rakenteiden ansiosta. 
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7. Kohteen arvosanan määräytyminen. 

Koska luontoa kuvaavaa mittaria ei ole helppo luoda, kirjoite-
taan kohteen biologisesta luonnontilasta ja maisemallisesta 
arvosta myös sanalliset kuvaukset. Siinä pohditaan mm. kohteiden 
luonnontilaa muuttaneiden tekijöiden pysyvyyttä (esim. rantamet-
sien käsittely), umpeenkasvua jne., ilmoitetaan arvokkaan osan 
sijainti purolla sekä esitetään perustelut kohteen arvosanalle. 
Arvosana määräytyy kohteen saaman kokonaispistemäärän mukaises-
ti, joskin sanallisessa kuvauksessa esille tulevat seikat voivat 
vaikuttaa kohteen lopulliseen arvosanaan. 

Kokonaispistemäärä muodostuu kasvi,- eläin ja kalapisteistä sekä 
luonnontilaisuuden ja maiseman sekä opetus-ja virkistyskäyttö-
pisteiden summasta. Myös mahdolliset lisäpisteet lisätään 
kokonaispistemäärään. Mikäli kohde kuluu johonkin suhteellisen 
ehyeen hydrologiseen kokonaisuuteen, ( lampi-puro-lampi tai 
lähde-puro-lampi-ketju), tulee tämä mainita suojeluarvoa 
kohottavana piirteenä. Myös jo olemassaolevien tai suunniteltu-
jen suojelualuiden läheisyys tai sellaisiin rajautuminen tulee 
mainita parhaista kohteista kirjoitettavissa kohdekuvauksissa. 

Yhteispistemäärän ja tähän asti käytettyjen arvosanaluokkien 
vastaavuus on esitetty seuraavassa taulukossa. Se minkä 
arvosanaluokan kohteet ovat luonnonsuoj eluullisesti a,;rvokkai ta 
ja millä tasolla (paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnal-
lisesti, kansainvälisesti), määräytyy tarkasteltavan alueen 
pienvesien yleisen tilan perusteella. Mikäli arvosanaluokkien 4 
ja 5 kohteita ei ole, löytyvät suoj elunarvoiset pienvedet 
arvosanaluokasta 3. Jos kohteen havaitaan heti selvästi kuuluvan 
alhaisimpiin arvosanaluokkiin, ei sitä ole syytä inventoida sen 
tarkemmin. 

yhteispistemäärä 

lammet 
0- 10 
11-20 
20-35 
36-50 
51-65 
>65 

purot 
0-10 
11-20 
21-34 
35-47 
48-60 
>60 

lähteet 
0-15 
16-29 
30-39 
40-44 
45-49 
>50 

arvosana 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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ANTO 

Kesällä 1994 pienvesi-inventointia jatkettiin Kainuussa, koska tiettyjen kuntien alueella 
(esim. Ristijärvi ja Hyrynsalmi) oli hyvin vähän arvokkaita pienvesikohteita. Myös tiettyjä 
pienvesityyppejä (lähteet, pienet f oli ennestään hyvin vähän. Aiemmissa inventoin-
neissa käytetyillä menetelmillä ei päästy kovinkaan kattavaan tulokseen, vaan paljon melko 
luonnontilaisia pienvesiä jäi löytymättä. 

Osa entisistä pienvesikohteista on ehtinyt menettää arvoaan inventoinnin kuluessa tai sen 
jälkeen metsätaloustoiminnan vuoksi. Valtion mailla sijaitsevilla noin 15 arvokkaalla 
pienvesikohteella on ollut jonkinlaista metsätaloustoimintaa, yleensä hakkuita, pienvesira-
jauksen sisäpuolella. Yksityismaiden kohteilla tapahtuneista toimenpiteistä ei ole tietoa. 
Luonnontilaltaan muuttuneista kohteista on luettelo liitteenä nro 4. 

Kesän 1994 pienvesi-inventointi perustui paljolti ilmakuvatulkintoihin. Kattavia ilmakuva-
tulkintoja ei ehditty tekemään Etelä- ja Länsi-Kainuusta eikä Etelä-Kuhmosta, joten 
näiden alueiden inventointikaan ei ole aukotonta. Huomattavan suuri osa uusista pienvesi-
kohteista on inventoitu vanhojen metsien inventoinnin yhteydessä. Vanhojen metsien 
inventointikohteilla olevista pienvesikohteista on luettelo liitteenä nro 3. 

Kesän 1994 pienvesi-ilmakuvatulkinnat teki Keijo Savola. Varsinaiset pienvesi-inventoin-
nit suoritti Raimo Rajamäki metsähallituksen Kainuun puistoalueen rahoituksella heinä- ja 
elokuussa. Lisäksi Kainuun puistoalueen palkkaamat vanhojen metsien luonnonarvojen 
inventoijat Susanna Anttila, Juho Pennanen, Katja Räsänen, Marko Sievänen, Laura 
Räsänen, Leena Karjalainen, Mikko Keränen, Timo Tikka, Mika Soppela ja Kimmo 
Kumpulainen inventoivat metsäkohteiden pienvesiä. Osa kohdekuvausteksteistä perustuu 
metsäinventointiraportteihin, joten tiedot painottuvat pienvesikohteen metsien kuvaami-
seen. 

2 KOHDEKUV AUKSET ARVOKKAIMMISTA VUODEN 1994 
PIENVESIKOHTEISTA 

2.1 Hyrynsalmi 

4. Ahvenlampi ym. ( 4), Hyrynsalmi 3444 07, (liite 5/23), inv. -94 

Ahvenlampi, Käkilampi, Perholammit ja Mustalampi on jo aiemmin todettu arvokkaaksi 
pienvesikohteeksi, mutta niiden tiedot ovat hävinneet, joten ne inventoitiin uudelleen 
kesällä -94. Ne sijaitsevat Hyrynsalmen ja Suomussalmen rajan läheisyydessä. 

Lampien pohjoispuolella kulkee metsäautotie lähimmillään noin 50 m päässä Ahvenlam-
men rannasta. Uusi metsäautotiepisto on tehty Perholampien eteläpuolelle noin 200 m 
päähän rannasta. Pohjoispuolisen tien eteläpuolta on äskettäin väljennyshakattu. Perholam-
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pien itäpuolella noin 200 m päässä on hakkuuaukea. Mustalammen lounaispuolella noin 
100 m päässä alkaa ojitettu taimikkoalue. Muuten rajauksen sisäpuoliset metsät ovat 
aikoinaan harsittuja kuusikoituvia karunpuoleisia VMT-kankaita. Riihiahon pohjoisreunal-
la on ylitiheää kuusikkoa. Metsissä on lahopuustoa kohtalaisesti tai melko niukasti. 

Suot ovat erilaisia oligo- mesotrofisia nevoja ja rämeitä. Ahvenlammen lounaispuolella 
puron varrella on mesotrofista, luhtaista nevarämettä, jolla kasvaa katajaa, siniheinää ja 
vaivaiskoivua. 

Kohde soveltuu mm. retkeilykäyttöön maisemallisen arvonsa ansiosta. Alueen läpi kulkee 
reitti. Merkittävää suojeluarvoa alueella on mm. luonnontilaisuutensa ja ympäröivien 

vanhojen metsien vuoksi. Se sijaitsee valtion maalla. 

30. Kaihlanen ja AJa-Kaihlasjoki (3-4), Hyrynsalmi 4421 11, Oiite 5/23), inv. -94 

Kohde on Säynäänseudun vanhojen metsien inventointirajauksen luoteisrajalla. Kaihlanen 
on reilun kilometrin mittainen turverantainen ruskeahkovetinen lampi. Rantavyöhykkeestä 
on noin kolmasosa lyhytkorsinevaa, vajaa kolmasosa isovarpurämettä ja loput vanhaa 
mäntymetsää sekä koillisrannalla hieman koivikkoa. Itäpään mäenrinteessä on melko tuore 
hakkuuaukea, jonka maitohorsmikko näkyy kauas, vaikka rantaan on jätetty muutamia 
vanhoja puita. Hakkuulla ei ole kuitenkaan kovin suurta merkitystä lammen luonnontilai-
suudelle. 

Rannalla kasvoi mm. vilukkoa, kurjenjalkaa, ranta-alpea, pohjanpajua, rentukkaa ja 
ulpukkaa. Kalasääski pesi koillisrannalla. Rantasuolla lenteli valko- ja punajalkaviklo. 

Rannassa olevalle veneelle tulee polku, joten lammella on kalastus- ja virkistyskäyttöarvoa. 
Maisema on melko erämainen, sillä rantametsistä enin osa on vanhaa männikköä, jossa on 
keloja, ja rantasuot ovat ojittamattomat. 

Kaihlasesta lähtevä ja Pieneen Hakojärveen laskeva vajaan kilometrin mittainen Ala-
Kaihlasjoki on luonnontilainen, sillä rantasuot ovat ojittamattomat ja -metsät hakkaamatto-
mat. Rannalla on koivu- ja pajupensaikkoa, kauempana rannasta pohjoispuolella mänty-
metsää ja alempana molemmin puolin koivuvaltaista sekametsää. Joki on paikoin melko 
leveä (yli 15 m) ja siinä on muutama vuolas koski. Leveissä kohdissa on joen uoman 
keskellä pieniä saarekkeita, joissa kasvaa runsaasti mesiangervoa. 

Rannassa kasvaa metsä- ja korpi-imarretta, metsäalvejuurta, metsäkurjenpolvea, ranta-
alpea, pohjanpajua ym. Joella on maisema- ja virkistyskäyttöarvoa mm. komeiden koskien 
ansiosta. Kalastosta ei ole tietoa. Kaihlasen ja Ala-Kaihlasjoen suojeluperusteena ovat 
kalasääsken esiintyminen, maisemallinen arvo ja lähes luonnontilaisuus. Kohde sijaitsee 
Joutensuo-Mustosensuon soidensuojelualueen pohjoispuolella olevan seutukaavavarauksen 
pohjoisrajalla valtion maalla. 
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31. Säynää, Hoikanpuro, Hoikkalampi, Valkiaisjoki, Ryötinpuro ja Ala-Valkeainen (3-4), Hyryn-
salmi ja Suomussalmi 442111, (liite 5/2), inv. -94 

Osa alueesta on myös vanhojen metsien inventointikohde. Säynää on 1,5 km pituinen ja 
reilun kilometrin levyinen järvi Joutensuo-Mustosensuon soidensuojelualueen koillis-
reunalla. Rannalla on yksi mökki, joka ei näy kovin selvästi järvelle. Rantavyöhyke on osin 
kuusivaltaista, osin koivuvaltaista sekametsää, hieman lyhytkorsinevaa ja isovarpurämettä. 
Rannalla on muutamassa kohdassa nuorehkoa mäntytaimikkoa. Sekä järven itä- että 
länsipuolella metsät ovat enimmäkseen käsiteltyjä. Itäpuolen hakkaamattomilla palstoilla 
Vesakon alueella on jonkin verran rehevyyttä. Koivua on 15% ja haapaa 5% puustosta. 
Raitaa on näkyvästi ja pihlajaa kasvaa pensaskerroksessa. 

Säynään rannoilla kasvaa useita uhanalaisia kasveja. Luoteispuolella Piilosuon itäosassa ja 
koillispuolella Kuohusuon länsipäässä järven rannassa rehevimmillä letoilla kasvaa mm. 
vaarantunutta kirkiruohoa ( Gymnadenia conopsea ), silmälläpidettävää punakämmekkää 
(Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) ja toistaiseksi määrittämätöntä valkokukkaista 
kämmekkää. Muita rehevien soiden lajeja ovat siniheinä (Molinia coerulea ), kataja (Juni-
perus communis), korpipaatsama (Rhamnus frangula), karhunruoho (Tofieldia pusilla), 
mähkä (Selaginella selaginoides) ja harajuuri (Corallorhiza trifida). Säynään eteläpuolella 
soidensuojelualueella pesii mm. kurki, joutsen ja kalasääski. 

Hoikanpuro on noin 1,5 km mittainen puro, joka laskee Hoikkalammesta Säynääseen. 
Yläjuoksun rantavyöhykkeellä on isovarpurämettä ja mäntykangassaarekkeita. Puron 
pohjoispuolisella Hoikanpääaholla on vanhaa mäntyvaltaista metsää. Puron eteläpuolelta on 
avohakattu kapealti pari pientä kangassaareketta noin 50 m päässä purosta. Koistispuron 
liittymäkohdan koillispuolelta on avohakattu ja Koistispuron rantasoita ojitettu. Hoikanpuro 
virtaa ojittamattomalla suolla. Puron alajuoksun rannoilla on luonnontilaista metsäkorte-
korpea. Loppupää on maisemallisesti arvokas. 

Hoikkalammen eteläpuoli on H yrynsalmen ja pohjoispuoli Suomussalmen puolella. 
Rantavyöhykkeestä on suurin osa mäntyvaltaista havumetsää ja itäpäässä on isovarpurä-
mettä ja pieni lyhytkorsineva. Pohjoisrannalla on luonnontilaista vanhaa metsää. Eteläran-
nan Hoikankankaan männikköä on harvennettu ja itäpuolella on siemenpuuhakkuu noin 100 
m päässä rannasta. 

Valkiaisjoki lähtee Ala-Valkeaisesta ja yhtyy Mustosensuon soidensuojelualueen itäpäässä 
Säynäästä laskevaan Säynäänjokeen, joka laskee Kumpuseen. Valkiaisjokeen laskee 
Ryötistä tuleva Ryötinpuro. Valkiaisjoen yli meneeValkeiskankaalta Hoikankankaalle 
rakenteilla oleva metsäautotie , jota ei oltu vielä sorastettu heinäkuussa -94. Hoikankan-
kaan äestetty siemenpuuhakkuu ulottuu tien kohdalla lähimmillään 10-15 metrin päähän 
Valkiaisjoesta. Rantaan on jätetty muutamia puita. Valkeiskankaan pohjoisosan siemen-
puuhakkuu ulottuu suunnilleen yhtä lähelle Valkiaisjokea. 

Valkiasjoki ja Ryötinpuro virtaavat ojittamattomalla isovarpurämeellä. Luonnontilainen 
Kuohusuo on maisemallisesti merkittävä. Paikoin rantavyöhykkeellä on lyhytkorsinevaa ja 
luhtaniittyjä. Ryötinpuron varrella kasvaa mm. kurjenjalkaa ja siniheinää, mikä viittaa 
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mesotrofiaan. Ryötin koillis- ja kaakkoispuolella on 10-20 v. mäntytaimikkoa, joten se 
luokiteltiin hyväksi pienvesikohteeksi, muttei arvokkaaksi. Ryötillä tavattiin kuikka ja 
koskelopoikue . 

...... .n..,,.::' ........ f'"""•"~Y1n· ..... meanderoi voimakkaasti ja nykyisen uoman varrella on irti kuroutuneita 
juolueita. Uoman leveys on noin kolme metriä ja syvyys noin metrin. Veden laatu on hyvä 
ja pH oli 5,7 v. 1991. Joella oli rantasipi ja kurjet huutelivat. Aikaisemmassa inventoinnissa 
1991 joella nähtiin karhun ja majavan jälkiä sekä hanhen sulkia. Valkiaisjoki on jokseenkin 
luonnontilainen Säynäänjoelle asti. Säynäänjoen alku on luonnontilainen soidensuojelualu-
een sisäpuolella, mutta rajan jälkeen joen loppuosa on hakattua ja ojitettua. Säynäänjoki on 
aiemmin todettu kalastollisesti aivokkaaksi. 

Ala-Valkeainen on muuten luonnontilainen, mutta itäpäässä on nuorta mäntytaimikkoa ja 
länsipäässä Valkeiskankaan siemenpuuhakkuu ulottuu noin 15 m päähän rannasta. Rannat 
ovat enimmäkseen noin 80-100 v. männikköä. Pohjoisranta on hieman kuusivaltaisempaa. 
Pohjoisranta on Suomussalmen puolella ja eteläranta Hyrynsalmen puolella. 

Ala-Valkeaisen koillispäässä on valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva 
letto, jossa kasvaa uhanalaisista lajeista vaarantunut kirjokorte (Equisetum variegatum) sekä 
silmälläpidettävät hirssisara ( Carex panicea ), soikkokaksikko (Listera ovata) ja lettopaju 
(Salix myrsinites). (Kainuun liitto 1992). 

Kokonaisuutena kohde täydentää hyvin Hyrynsalmen pienvesikohteita, joita ei ole kovin 
montaa. Enimmäkseen vedet ovat luonnontilaisia, vaikka pienialaisia hakkuita onkin jonkin 
verran rajauksen sisäpuolella. Ojituksia ei rajauksen sisäpuolella juuri ole. Suojeluperus-
teena ovat lähes luonnontilaisuus, useiden uhanalaisten lajien esiintyminen ja maisemalli-
nen aivo. Alueella on myös virkistys- ja opetuskäyttöarvoa. Kohde on Hyrynsalmen 
puolella valtion maalla ja pohjoisreunaltaan Suomussalmen puolella pieneltä osin yksityis-
maalla. 

32. Seitenlampiset, Kaunislampi ja Kuivikonpuron alku ( 4), Hyrynsalmi 3444 07, Oiite 5/12), inv. -
94 

Seitenlampiset (Valkealampi, Akonlampi, Pyöreälampi, Mustalampi ja Tavilampi), niiltä 
etelään laskevan Kuivikonpuron alkuosa ja Kaunislampi muodostavat H yrynsalmen 
pohjoisosassa pienvesiarvoltaan merkittävän kokonaisuuden. Seitenlampisiin kuuluu edellä 
lueteltujen lisäksi Puolangan puolella sijaitseva Kaunislampi ( eri lampi kuin em. Kaunis-
lampi) sekä Mustalammen ja Pyöreälammen välinen nimetön pikkulampi. Seitenlampisiin 
kuuluvan Kaunislammen rannalla on hakkuita, joten sitä ei otettu mukaan arvokkaaseen 
pienvesikohteeseen. Kuivikonpuro ja Kaunislampi ovat aiemmassa inventoinnissa todetut 
hyviksi pienvesiksi. 

Mustalampea ja Pyöreälampea ympäröivät suot ovat suhteellisen karuja. Suotyyppeinä niillä 
vaihtelevat lyhytkorsinevarämeet, suursaraiset nevat ja pienialaiset sararämeet. Lievää 
luhtaisuutta ja sen mukanaan tuomaa ravinteisuutta esiintyy aivan lampien ja niiltä virtaavi-
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en purojen ympärillä. Mustalammen eteläpuolella on luhtaista nevarämettä, jossa pienia-
laista rehevyyttä indikoivat mm. siniheinä ja kataja. 

Puolangan puolelta Kaunislammesta virtaavan puron ympäristö on runsaslahopuustoista, 
osin kausikosteaa soistumaa. Puron varrella kasvaa noin 20 l halkaisijaltaan 20-30 cm 
olevia haapoja. Koivumaapuuta ja pökkelöitä on runsaasti, samoin taula- ja arinakääpää. 

Pyöreälamminkangas on väljentämätöntä kuivaa kangasta, jossa on jonkin verran keloja ja 
palokantoja. Muuten alueen metsät ovat valtaosin muutamia vuosia sitten väljennettyjä 
kuivia tai kuivahkoja kankaita. Monin paikoin on soiden laitaan jätetty kapea väljentämätön 
kaistale, mistä syystä maisema on edelleen sangen kaunis ja luonnontilaisen oloinen. Useat 
nuotiopaikat todistavat vilkkaasta retkeilykäytöstä. 

Akonlampi on luonnontilainen suorantainen erämaalampi. Rantasuot ovat enimmäkseen 
lyhytkorsinevaa, hieman on isovarpurämettä. Lounaispuolella on kuivahkoa mäntykangasta. 
Koillispuolella on komeita avokallioita. Luonnontilaisen Valkealammen rannat ovat 
kuivahkoa mäntyvaltaista EVf -kangasta. Lounaispuolista kangasta on hiljattain väljennet-
ty. Metsäautotie tulee lammen p ispään länsipuolella noin 50 m päähän rannasta. 
Eteläpuolelta tie kulkee noin 100 m päässä Valkealammesta. Siitä lähtevä puro on kaivettu 
ojaksi tien eteläpuolella. 

Hevonperänsuo on rimpistä upottavaa nevaa, jolla on pieni suolampi. Suon eteläpuolella on 
laaja hakkuuaukea. Metsä suon koillispuolella on luonnontilaista männikköä, jossa on 
suhteellisen runsaasti mäntylahopuuta sekä pari aihkia. Hevonperänsuolta alkaa osin 
suorantainen puro, joka laskee Hevonperännotkossa lopussa jyrkkää rinnettä Kuivikonpu-
roon. Se on osin kivikkoinen puro kaksine pikkulampineen. Puro ja alempi lampi olivat 
kuivuneet loppukesän kuivana aikana. Puron varrella on kausikosteita painanteita, ja 
rannoilla kasvaa mm. suursaroja ja katajaa. Hevonperännotkon rinteillä on varsin runsaasti 
koivu- ja mäntylahopuuta. 

Kuivikonharjulla Kuivikonpuron länsipuolella sijaitseva Kaunislampi on oligotrofinen 
hyvin kirkasvetinen lampi. Näkösyvyys on yli kuusi metriä. Rantavyöhykkeestä on enin osa 
kuivahkoa mäntymetsää ja pieneltä osin suota. Rannasta on enin osa moreenia, turvetta 
noin 5% sekä kivikkoa ja hiekkaa hieman. Länsipuolella noin 50 m päässä rannasta alkaa 
laaja hakkuuaukea. Tie kulkee eteläpuolelta noin 50 m päästä. Rannalla kasvaa mm. 
jouhisaraa, vaiveroa, jouhivihvilää, siniheinää ja variksenmarjaa. 

Kuivikonpuron alkuosa kapealle yksityismaapalstalle asti on jokseenkin luonnontilaista. 
Yksityispalsta on hakattu. Latvahaarojen välisiä kankaita on väljennetty hiljattain. Akon-
lammelta tulevan haaran itäpuolella on pieni hakkuuaukea noin 200 m matkalla rannan 
tuntumassa. Väljennetyn Akonkankaan pohjoispuolelta laskee iso oja puroon. 

Kuivikonpuron läntisimmän alkuhaaran varrella on paljon tuulenkaatoja, koivumaapuuta ja 
myös järeää kuusimaapuuta. Puron varrella on saniaiskorpea, jossa kasvaa mm. metsäalve-
juurta, hiirenporrasta, korpi- ja metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, kurjenjalkaa, oravan-
marjaa, mesimarjaa, lillukkaa, vehkaa, rentukkaa ja tuomea. Rehevä saniaiskorpi jatkuu 
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melkein Valkealamminkankaan tielle asti. Tien itäpuolella puro on soistunut umpeen. Uoma 
on kaivettu ojaksi noin 50 m matkalta tien itäpuolelta. 

Kuivikonpuron latvahaarojen yhtymiskohdan eteläpuolisen puro-osuuden itärannoilla on 
avokallioita. Haapoja on runsaasti. Puron länsipuolella Kuivikonharjun jyrkän rinteen 
alapuolella on luonnontilaista lähteikköä muurainkorvessa. Ympäristössä kasvaa luhta-
kuusiota, korpi- ja metsäimarretta, metsäalvejuurta, metsä- ja järvikortetta, lillukkaa, 
mesimarjaa, oravanmarjaa, metsätähteä, kangasmaitikkaa, mesiangervoa, rentukkaa, 
lakkaa, raatetta, kurjenpolvea, suo-orvokkia, ranta-alpea, rantamataraa, harmaaleppää ja 
katajaa. Kuivikonpuron varrelta tavattiin myös viita- ja korpikastikkaa, harmaa-, jouhi-, 
muta-, riippa- ja pullosaraa, nunnilauhaa, jouhivihvilää, suokortetta, pikkuvesitähteä, 
pikkuvesihernettä, leväkköä, rönsyleinikkiä, vanamoa, karpaloa, terttualpea, ruohokanukkaa 
ja suohorsmaa. 

Kuivikonpurolla oli joutsenpari neljän poikasen kanssa, pohjantikkanaaras, tilhiä ja pohjan-
sirkku sekä porolauma. Harjumaisemiensa, monipuolisten pienvesiensä ja soidensa puolesta 
alue soveltuu hyvin retkeily- ja opetuskäyttöön. Suojeluperusteena on monipuolisuus ja 
suurelta osin luonnontilaisuus. Kohde sijaitsee valtion maalla. 

33. Varpujokija Takkupuro ym. (4-5), Hyrynsalmi 4423 01, 04, OiiteS/1), inv. -94 

Varpujoki haaroineen on alkupuoleltaan noin 8 km matkalta Varpujärvestä Varpulampeen 
suurelta osin luonnontilainen. Se alkaa Tuli-Varpusuon soidensuojelualueelta ja kuuluu 
vanhojen metsien inventointirajaukseen. Sen varrella ovat pikkulammet Katajalampi ja 
Kortelampi, joiden kohdalla on hakkuita noin 20-30 m päässä rannasta. Lampien lähellä 
joki on avosuorantainen, joten hakkuut näkyvät rantaan. Haverisenrinteen eteläpuolelta 
Varpujokeen liittyy luonnontilainen Takkupuro, jonka varrella on pieni Takkulampi. 
Ojituksia on vain Kuhmon puolelta laskevassa haarassa ja Löytö- ja Pussisensoiden 
sivuhaarojen alueella. Metsäautotie kulkee kahdessa kohtaa Varpujoen yli. Itäisemmän tien 
ja Katajalammen välisiä metsiä on harvennettu. 

Haverisenrinne Varpujoen ja Takkupuron välissä on pääosin kuivahkoa harsittua mänty-
kangasta. Harsinta ei ole ollut erityisen tehokasta, mikä näkyy melko runsaana pystykelojen 
määränä. Maapuuta on kohtuullisesti joka puolella ja paikoin runsaastikin. Palokantoja on 
tasaisen harvaan eripuolilla aluetta. Takkulammen eteläpuolella Matovaaran ja Metsokan-
kaan välillä on erityisen hyvää vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa on reheviä mm. suur-
saniaisia ja ruohokanukkaa kasvavia kohtia. Siellä kasvaa runsaasti järeää haapaa. 

Haverisenrinteen eteläpuolella Takkupuron varressa on poikkeuksellisen laaja-alaisesti 
(noin 10 ha) erilaisia lettoja: valtaosin Wamstorfii-lettoa, lettorämeitä, rimpilettoja, 
lettonevaa ja hieman lettokorpea. Reunoilla on ruohokorpia ja ruohoisia nevarämeitä. 
Takkulammin itäpuolella on lähdevaikutteista monimuotoista lettokasvillisuutta, ja sieltä on 
löytynyt vaarantunutta uhanalaista lettorikkoa (Saxifraga hirculus). Suolla kasvaa mm. 
silmälläpidettäviä lettopajua (Salit myrsinites), suovalkkua (Hammarbya paludosa), 
vaaleasaraa ( Carex, livida) ja punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) 
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sekä rimpivihvilää (Juncus stygius), maariankämmekkää , karhunputkea ja edustava 
valikoima lettosammalia. Suolla oli runsaasti metsäpeuran jälkiä ja kurjen höyheniä. Monin 
paikoin Varpujokeen laskevilla rinteillä on lähteisiä tihkupintoja. 

Katajalammen ympäristössä on Scorpidium-rimpilettoa, jossa esiintyy mm. lettoväkäsam-
malta (Campylium stellatum), kultasammalta (Tomentypnum nitens), lettolierosammalta 
(Scorpidium scorpioides), heterahkasammalta (Sphagnum warnstorfii), rassisammalta 
(Paludella squa"osa) ja hetesirppisammalta (Limprichtia intermedia ). Putkilokasveista 
letolla tavattiin mm. vilukkoa, villapääluikkaa, lettovillaa, siniheinää, mähkää, huopaohda-
ketta ja suokelttoa (Heikkilä 1995). 

Kortelammen pohjoispuolinen Pieni Löytöaho on osin hakattua ja osin varsin luonnonti-
laista kuusikkoa. Tien länsipuoli on hoidettua kuusikkoa, jossa kasvaa jonkin verran koivua 
ja haapaa. Kuvion paljaat kalliorosot saavat aikaan pienipiirteistä korkeusvaihtelua ja 
pienialaisia soistumia. Soistumissa kasvaa jokunen raita ja myös kuusien naavaisuus 
luonnehtii kuviota. Pienen Löytöahon eteläosat Kortelammen itäpuolella ovat laajalti 
hakattuja. Kortelammen pohjoispu ja Löytösuon etelälaita ovat pieni piirteistä soiden ja 
vuoroin kuusen ja männyn vallitsemien metsien mosaiikkia. Harsinta on jonkin verran 
muovannut puuston kuvaa, mutta muutoin metsä on varsin luonnontilaista. 

Tulisuo-Varpusuon soidensuojelualue ja Veitsi vaaran metsäinventointialue muodostavat 
Kainuun mittakaavassa harvinaisen suuren luonnonarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden, 
jonka osa Varpujoen pienvesikohde on. Alueella elää monia harvalukuisia ja uhanalaisia 
eläin- ja kasvilajeja. Tarkempaa lajistotutkimusta alueella ei ole tehty, mutta jo nykytiedon 
valossa on ilmeistä, että alueen putkilokasvi- ja sammallajisto on poikkeukksellisen 
monipuolista. Metsäpeurakanta on vakaa ja alue kuulunee merkittävimpiin liito-oravan 
elinalueisiin Kainuussa. Alueen muita eläinhavaintoja ovat mm. kurki, metso, pohjantikka 
ja joutsen. Tuli-Varpusuon alueelta on Reijo Penttilä löytänyt 10 uhanalaista kääpälajia ja 
lisäksi yhden muun uhanalaisen kääväkäslajin (Penttilä 1994). 

Varpujoen pienvesikohteella on tutkimus-ja opetuskäyttöarvoa mm. harvinaisen monipuo-
listen lettotyyppien esiintymisen vuoksi. Virkistyskäyttöönkin se soveltunee esim. retkeily-
kohteena yhdessä soidensuojelualueen kanssa. Suojeluperusteita ovat osittainen luonnonti-
laisuus, uhanalaisten lajien ja suotyyppien esiintyminen sekä merkitys laajemman arvok-
kaan kokonaisuuden osana. Kohde sijaitsee valtion maalla. 

34. Turpeinen, Pieni-Turpeinen ja siihen laskeva puro (4-5), Hyrynsalmi 4412 09, (liite 5/3), 
inv. -94 

Turpeinen, Pieni Turpeinen ja siihen tuleva puro ovat luonnontilaisia pienvesiä Petron 
vanhojen metsien inventointialueella. Niiden pohjoispuolella virtaa Kalliojoki, joka on 
aiemmin todettu kalastollisesti arvokkaaksi. Turpeisen rantavyöhykkeestä on noin 60% 
mesotrofista nevaa ja 40% kuusivaltaista sekametsää. Rannasta on 80% turvetta ja loput 
moreenia. Pieni-Turpeisen rantavyöhykkeestä on noin 30% mäntyvaltaista sekametsää ja 
loput rämettä. Ranta on lähes kokonaan turvetta. 
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Turpeisen koillispuolella on lehtipuustoista aukkoontuvaa kuusikkoa. Aukkoontumista on 
aiheuttanut myös haapojen kaulaus. Puusto on varsin tiheää ja lahopuustoltaan kuvio on 
alueen edustavimpia metsiä. Sieltä löytyi mm. mustasukkakääpää. 

Turpeisen ja Pieni-Turpeisen välisessä Sikarinteessä kulkee katkopuro, jonka vedet 
päätyvät Pieni-Turpeisen kautta Kalliojokeen. Puron varressa on sammalpintaista järeää 
kuusikkoa. Kuusi on valtapuu, mutta koivua on paikoin runsaasti sekapuuna sekä muutamia 
haapoja. Ilmeisesti talvisen paannejään vuoksi kuollutta puustoa on laikuittain runsaammin. 
Toisin paikoin on rinteessä tihkupintoja. Puron varressa kasvaa rehevien paikkojen kasveja 
kuten paatsamaa, kurjenjalkaa, korpi-imarretta ja metsäalvejuurta. Vanhojen metsien 
indikaattorilajia kuusenkääpää löydettiin myös. 

Sikarinteen pohjoisreuna on järeåä lehtipuustoista kuusikkoa. Järeitä koivuja on runsaasti 
(koivun osuus 20%) ja myös vanhoja raitoja on näkyvästi. Vanhoja haapoja on kaulauksen 
jäljiltä hengi~ vain muutama. Koivu- ja kuusilahopuuta on runsaasti ja kuvion kosteus luo 
hyvät olosuhteet kääville. Lajistoa ei ole tarkemmin tutkittu. 

Pieni-Turpeisen koillispuolinen Iso Turpeisenaho on harsittua mäntyvaltaista mustikkatyy-
pin kangasta. Metsä on kaksijaksoinen: vanhempi ikäluokka on pääasiassa mäntyä ja 
latvuskerros on noin 20 metrissä, alempi kuusijakso on saavuttamassa piakkoin täyden 
mittansa. Lehtipuuta on vain niukasti ja haavatkin on kaulattu. 

Pieni-Turpeisen kaakkoispuolisella Kotasuolla on paikoin koivulettoa, jolla kasvaa 
runsaasti katajaa, maariankämmekkää, silmälläpidettävää punakämmekkää ja lettovillaa. 
Suolla asui kurkiperhe. Saarekkeissa oleskeli metsoja sekä riekkoja ja karhunjälkiä löytyi 
sieltä täältä. Sikarinteen eteläpuolinen suo on ojitettu. 

Alue soveltuu virkistyskäyttöön luonnontilaisuutensa ja maisemallisten arvojensa puolesta 
ja o ... ,,.h, .. " 1rohteeksi monipuolisten biotooppien (mm. reheviä suotyyppejä) vuoksi. Suojelun 
arvoinen se on mm. vanhojen metsien ja uhanalaisten lajien esiintymisen tähden. Kohde on 
valtion maata. 

35. Hanhilampija puro (4-5), Hyrynsalmi 3443 09, Oiite 5/3), inv. -94 

Hanhilampi on luonnontilainen 200 m mittainen suolampi Rehvelin metsäinventointikoh-
teen sisällä. Rantavyöhykkeestä noin 40% on mäntyvaltaista sekametsää, 30% rämettä ja 
30% nevaa. Rannasta on noin 30% moreenia ja loput turvetta. Kitkansuolla on myös 
rehevämpiä lettomaisia kohtia, joilla kasvaa mm. lettovillaa, järviruokoa, korpipaatsamaa 
ja kämmeköitä. Ojittamaton Kitkansuo kuuluu Rehvelin alueen arvokkaimpaan koko-
naisuuteen. Siellä oleskeli ainakin yksi joutsenpari. 

Kitkansuolta Kitkajärven itäpäähän laskeva puro on kasvillisuudeltaan rehevä ja tuo lisänsä 
suomaisemaan. Puron varressa on mm. katajaa ja siniheinää kasvavaa mesotrofista nevarä-
mettä. Lisäksi puron varressa kasvaa korpipaatsamaa, järviruokoa, hamiaaleppää ja suur-
saniaisia. Purolla tavattiin myös rupikonna. 
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Kitkansuon ja Ravalinkankaan väliset metsät ovat vaihtelevia pienialaisia korpia ja rämeisiä 
männiköitä, joissa ei ole juuri toimittu. Lahopuuta on pienialaisesti soistumissa. Keloja on 
etenkin mäntyvaltaisissa kohdissa. Kitkansuon etelälaidan ja Rimminsuon länsipuolen 
metsät ovat leimallisesti paikoitellen ylitiheitä kuusikoita. Männyt kasvavat ylispuuluontei-
sesti. Valtapuustossa on jonkin verran suhteellisen järeää haapaa ja koivua. Vanhoja raitoja 
ja nuorta pihlajaa on näkyvästi. Lehtipuuston osuus on yleisesti noin 20%. Usein etenkin 
soistumissa metsä aukkoontuu ja lahopuuta on runsaasti (n. 100-150 kpl/ha). 

Rehvelin metsäinventointialueella on havaittu vaarantunut liito-orava, kuukkeli, palokärki, 
peukaloinen, kotkansiipi, hiirenporras, korpi-imarre, näsiä, isotalvikki, punaherukka, tuomi, 
silmäl ttävä konnanmarja sp., silmälläpidettävät haavanarina- ja välkkyludekääpä 
sekä aarnikääpä. Alue soveltuu luonnontilaisuutensa ansiosta retkeilyyn. Suojelun arvoinen 
se on luonnontilaisuutensa ja vanhojen metsien esiintymisen vuoksi. Hanhilampi on valtion 
maalla. 

36. Nahkalampi, Nabkapuro (osa), Pirttilammitja lähde (4), Hyrynsalmi 3443 06, Oiite 5/3), inv. 
-94 

Kohde sijaitsee Ukkohallan laskettelukeskuksen eteläpuolella Pienen Tuomivaaran vanho-
jen metsien inventointialueella. Lammet ja keskiosa purosta sijaitsevat ojittamattomilla 
Pirttilammen- ja Nahkalammensoilla. Ne ovat pienipiirteisiä rämeitä ja nevoja, joissa 
ilmenee paikoitellen rehevyyttä. Pirttilampien rantavyöhykkeestä on suota noin 70% ja 
loput mäntykangasta. Ranta on turvetta. Nahkalammen rantavyöhyke on myös enimmäk-
seen nevaa ja osin kuusikkoa. Sekin on turverantainen. 

N ahkalammen kaakkoispuolella Pienen Tuomivaaran rinteessä on luonnontilainen lähde, 
josta lähtee lähdepuro Nahkalampeen laskevaan puroon. Nahkapurossa on luonnonvarainen 
tammukkakanta. Nahkapuron alku-ja loppupuoli on tiheään ojitetulla yksityismaalla. Vain 
valtion maalla sijaitseva keskiosa noin kilometrin matkalta ja siihen Pieneltä Tuomivaaralta 
laskevat sivupurot ovat luonnontilaisia. 

Pirttilampien länsipuolisen Kokkoharjun metsät ovat pääosin kuivia tai kuivahkoja ja 
hoidetun oloisia mäntykankaita, missä lehtipuuta kasvaa niukasti. Osa mäntykankaista on 
luonnontilaisia. Kokkoharjun päällystä on hiukan tuoreempaa ja rehevämpää. Siellä on 
jonkin verran 30-40 cm paksuja haapoja. Yhden haavan alta löytyi vaarantuneen liito-
oravan jätöksiä. 

Nahkalammen itäpuolinen Pieni Tuomivaara on yleisluonteeltaan rehevää kuusivaltaista 
sekametsää. Kasvillisuustyyppi vaihtelee mustikkakankaista erittäin reheviin suursaniaisia 
ja silmälläpidettävää pohjansinivalvattia kasvaviin lehtoihin. Länsirinne on kauttaaltaan 
aikoinaan harsittua kuusikkoa. Rinne on erittäin rehevää. Aukkoihin tulee voimakas 
monilajinen lehtipuusto. Länsi- ja etelärinteissä on reheviä rinnepuron varsia. Rinnepurot 
ovat katkopuron tyyppisiä ja niiden varsilla kasvaa erittäin runsaasti leppää. Leppää on 
runsaasti myös kuivemmilla rinteillä. Muitakin lehtipuita on varsin runsaasti (30%) ja 
alueella kasvaa sekä järeää haapaa että myös jonkin verran raitaa. Purojen varsilla kasvaa 
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mm. silmälläpidettävää lehtotähtimöä ja mustakonnanmarjaa, punaherukkaa, hiirenporrasta, 
alvejuurta, vadelmaa, näsiää ja tesmaa. Ylärinteen kuivemmissa kohdissa kasvaa mm. 
kieloa. Pienen Tuomivaaran itärinteeltä löydettiin vaarantunut raidantuoksukääpä. 

Alue on merkittävää retkeilyseutua, sillä UKK-vaellusreitti kulkee lounaispuolelta, 
Ukkohallan laskettelukeskuksen valaistut latureitit kiemurtelevat vaaran päällä ja alueella 
on opasteilla merkittyjä maastopyöräily- ja kelkkailureittejä. Lähistöllä sijaitsee kaksi 
luonnonnähtävyyttä: Komulankönkään putous vanhoine myllyineen ja Vortikan rotkore-
peämä, jossa tavattiin vuoden -93 metsäinventoinnin yhteydessä vanhojen metsien harvi-
nainen ikkusieppo. Eteläpuoliset Syvä- ja Lietejoki ovat suosittuja virkistyskalastus-
kohteita. Syväjoki on aiemmin todettu kalastollisesti hyväksi pienvedeksi. 

Kohteella on siis suuri virkistyskäyttöarvo. Se soveltuu myös biologian opetuskohteeksi 
monipuolisten metsätyyppien ja harvinaisen kasvillisuuden ja eläimistön vuoksi. Pienen 
Tuomivaaran metsäinventointialueella on aiemmin mainittujen lajien lisäksi havaittu 
palokärki, pohjantikka, metso, helmipöllö, uhanalaiset purotaimen ja harjus, silmälläpidet-
tävä haavanarinakääpä, pursukääpä ja raidankeuhkojäkälä. Suojelun arvoinen se on mm. 
rehevien metsien ja uhanalaisten lajien esiintymisen ansiosta. Rajaus on valtion maata. 

37. Pabalampi, Teerilampi ja lähde (4), Hyrynsalmi 442104, (liite 5/3), inv. -94 

Pahalampi ja Teerilampi ovat luonnontilaisia lampia 15 kilometriä H yrynsalmen keskustas-
ta kaakkoon. Pahalampi on vain noin parinkymmenen metrin levyinen pikkulampi, jonka 
ympärillä on kapea nevavyöhyke. Jäkäläiset kalliot laskevat jyrkkäpiirteisinä lampeen ja 
tekevät lammesta maisemallisesti erikoisen. Kalliojyrkänteet jatkuvat lammen oispuo-
lelle. Kallioiden päällä on melko luonnontilaista männikköä. Kallioisuuden takia osin 
kitukasvuisen puuston joukossa näkyy joitakin keloja ja aihkimäntyjä. 

Reilu kilometri etelään Pahalammesta sijaitseva Teerilampi on turverantainen lampi, jota 
ympäröivät karut lyhytkorsinevat ja nevarämeet. Lammen länsipuolella on pieni oligo-
mesotrofinen lähde. Lampea ja soita reunustavat metsät ovat luonnontilaisia, suurelta osin 
kallioisia kuivia ja kuivahkoja kankaita. Korkeaa luonnontilaisuuden astetta metsissä 
ilmentävät kohtalaisen runsaina esiintyvät kelot ja aihkit sekä karuksi männiköksi melko 
runsas lahopuusto. 

Teerilammen maisemassa näyttäytyy erityisen komeana louhikkoinen Sileäkallio, jonka 
kaltaisia luonnontilaisia kalliomänniköitä on Kainuun olemassaolevilla suojelualueilla 
niukasti. Kalliometsiä löytyy myös lammen etelä- ja pohjoispuolelta. 

Alue soveltuu näyttävyytensä ja erämaisuutensa vuoksi hyvin virkistyskäyttöön. Suojelua 
voi perustella luonnontilaisuudella ja vanhojen kalliomänniköiden esiintymisellä. Pahalam-
pi kuuluu Pölhövaaran vanhojen metsien inventointialueeseen. Kohde on valtion maalla. 
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2.2 Kuhmo 

72. Hukanlammen lähde (3), Kuhmo 441112, Oiite 5/4), inv. -94 

Hukanlammen meso-eutrofinen lähde sijaitsee pienen lähdevetisen Hukanlammen rannalla 
noin 250 m päässä Kellojärvestä. Lampea reunustavat voimakkaasti viettävät lähdeletot ja 

. varsinaiset letot. Etelä- ja länsipuolen mäntykankaita on.hakattu ja luoteispuolella on noin 
15 v. mäntytaimikkoa. Metsäautotie kulkee koillispuolelta noin 100 m päästä. Tien puolei-
sella kuivahkolla kankaalla on noin 100-150 v. männikköä. 

Lähteen ympäristössä suolla kasvaa mm. vaarantunutta röyhysaraa (Carex appropinquata), 
mätässaraa, pohjannunnikkaa, niittysuolaheinää, lettovillaa, kangas-, metsä-, suo- ja 
järvikortetta, rantamataraa, tähtitalvikkia, nunnitatarta, vilukkoa, maariankämmekkää. 
Lammen laskuojan niskalla kasvaa noin aarin alalla erittäin uhanalaista nevaimarretta 
('Ihelypteris palustris). Pohjakerroksessa vallitsevat rämerahkasammal (Sphagnum angus-
tifolium} heterahkasammal (S. warnstorfii), kultasammal (Tomentypnum nitens) ja ras-
sisammal (Paludella squa"osa ). Lisäksi lähdesammalista esiintyy mm. hetehiirensammalta 
(Bryum weigelii), kampasammalta (Helodium blandowii) (meso-eutrofinen) ja isonäkin-
sammalta (Fontinalis antipyretica) (Heikkilä 1995). 

Lähteen tärkein suojeluperuste on erittäin uhanalaisen nevaimarteen ja vaarantuneen 
röyhysaran esiintyminen. Kohde sijaitsee yksityismaalla (Heikkilä 1995). 

73. Huosiuslammen lähteikkö (3), Kuhmo 441312, Oiite 5/7), inv. -94 

Huosiuslammen pohjoispuolisen pikkusuon itäreunalla on noin sadan metrin matkalla lähes 
yhtenäisesti muutaman metrin, enimmillään noin 10 m, leveydeltä mesotrofista lähteikköä 
ja kankaan reunassa kapealti mesotrofista tihkupintaa. Osassa lähteikköä on joskus ajettu 
metsäkoneella, mutta vauriot ovat aika vähäisiä. Suolta on myös hakattu puustoa ja myö-
hemmin tehty "taimikonhoitoa". (Heikkilä 1994). 

Lähteikön kasvillisuus on tyypillistä karuille lähteille: kenttäkerroksessa hallitsevat näky-
mää kastikat (Calamagrostis spp.), joiden alla on niukemmin mm. suokelttoa (Crepis 
paludosa) ja tähtimöä, jota myöhäisen inventointiajankohdan (4.9.1994) vuoksi ei voinut 
määrittää varmasti. Laji on joko luhtatähtimö (Stellaria palustris) tai idänluhtatähtimö (S. 
f ennica ). Runsaan suo horsman (Epilobium palustre) lisäksi hetteiköllä kasvoi monin 
paikoin pohjanhorsmaa (E. hornemannii), joka täällä on levinneisyysalueensa etelärajalla. 
Pohjakerroksen sammallajeja olivat mm. heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), 
lettorahkasammal (S. teres} purolähdesammal (Philonotis f ontana ), hetehiirensammal 
(Bryum weigelii), purosuikerosammal (Brachythecium rivulare), alvesammal (Chiloscyphos 
polyanthos var. fragilis} hetesirppisammal (Warnstorfia exannulata ), isolehväsammal 
(Rhizomnium magnifolium} kilpilehväsammal (R punctatum} korpilehväsammal (Pia -
giomnium ellipticum) sekä ainakin yksi vielä määrittämätön Mniaceae-heimon sammal. 
(Heikkilä 1994). 
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Länsipuolinen lähteikkö on vähävetisempi ja suppea-alaisempi, mutta kasvillisuudeltaan 
hyvin samanlainen kuin itäisempikin. (Heikkilä 1994). 

Lähteiköt ovat hyviä tyyppiesimerkkejä karuhkoista mesotrofisista lähteiköistä ja vesita-
loudeltaan jokseenkin luonnontilaisia. Ne ovat selvästi suojelunarvoisia. Kaikkien voimas-
saolevien metsänkäsittelyohjeiden mukaan kyseiset kohteet tulisi jättää metsänkäsittelytoi-
mien yhteydessä luonnontilaan. Kohde on valtion maalla. (Heikkilä 1994). 

74. Kiimaojanrämeen lähde ja lähdepuro (4-5), Kuhmo 443107, Oiite 5/6), inv. -94 

Kiimaojanrämeen mesotrofinen lähde sijaitsee rajavyöhykkeellä noin 100 m paassa 
valtakunnanrajasta Ulvinsalon luonnonpuiston laajennusosan pohjoispuolella vajaan 100 m 
päässä laajennusosan rajasta. Lähteen läpimitta on noin kaksi metriä ja syvyys noin 30 cm. 
Ympäristön maaperä on turvetta ja moreenia. Lähde on laajalti avoin ja hiekkapohjainen. 
Veden tulo on pulppuavaa, ja vedenlaatu on silmämääräisesti arvioiden hyvä tai erinomai-
nen. 

Rantavyöhyke on metsäkortekorpea lähteen ja lähdepuron reunamilla ja tämän vyöhykkeen 
ulkopuolella etupäässä rämettä. Lähteen silmän reunustoilla ja lähdepurolla putkilokasveista 
vallitsevana on metsäkorte (Equisetum sylvaticum ), runsaana metsäimarre ( Gymnogarpium 
dryopteris) ja kurjenjalka (Patentilla palustris), yksittäisenä mm. suohorsma (Epilobium 
palustre ). Lähdesammalista vallitsevina ovat kiiltolehväsammal (Pseudobryum cinclidioi-
des ), hetesirppisammal (Warnstorfia exannulata) ja kalvaskuirisammal (Calliergon stra-
mineum). 

Lähde on hyvin luonnontilainen. Lähdettä ympäröivät suot ja metsät ovat ojittamatonta 
rämettä ja varttunutta luonnontilaisen kaltaista kuusikkoa. Puustoon on kohdistunut 
korkeintaan määrämittahakkuita vuosisadan alkupuolella. Rämeen lounaispuolelta kangas-
maa on avohakattu ja aurattu. Hakkuun raja sijaitsee noin 50-100 m päässä lähteestä. 
Vastaavaa yhtä vuolasta lähdettä ei löytynyt Ulvinsalon luonnonpuistosta eikä sen laajen-
nusosista. Lähde ja lähdepuro voitaisiin ottaa mukaan luonnonpuiston laajennukseen. 
Suojeluperusteena on luonnontilaisuus. Kohde on valtion maata. 

75. Pellinpuro, Aaposlampeen laskeva puro ja lähteet (4), Kuhmo 4412 07, 10, Oiite 5/5), inv. -94 

Pellinpuro, Aaposlammen puro, Aaposenahon luoteispuolinen ja Pitkäkankaan pohjoispuo-
linen lähde ovat jokseenkin luonnontilaisia pienvesiä Pellinkankaan vanhojen metsien 
inventointikohteella. Pellinpuro on noin 2,5 km pituinen puro, joka alkaa kolmihaaraisena 
piilopurona suolta ja laskee Pellinlammen kautta Tolkanpuroon. Läntisin purojuotti saa 
alkunsa Pitkäkankaan lähteestä. Se virtaa suota pitkin osin piilopurona yhdistyen kahteen 
muuhun puronhaaraan noin 200 m ennen Pellinlampea. 

Lähteen ympäristön metsät Pitkäkankaalla ja Pellinkankaan länsipuolisissa suosaarekkeissa 
ovat tervanpolttokauden jälkeen saaneet kehittyä jokseenkin häiriöttä, ja ne ovat luontaisesti 
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syntyneitä. Ne ovat kuivahkojen kankaiden mäntyvaltaisia luonnonmetsiä, joissa esimer-
kiksi maapuusto on monipuolista. Pitkäkankaalta löytyi silmälläpidettävä riekonkääpä. 
Metso on saarekkeilla yleinen. Myös Pellinkankaan etelä- ja länsipuoliset suot ovat 
koskemattomia. 

Pellinpuron itäisintä latvahaaraa reunustaa metsäkortetta, kastikkaa ja muurainta kasvava 
korpi. Paikoin on hieman ruohokanukkaa. Kuuset ovat jokseenkin järeitä, runkoläpimital-
taan 20-30 cm. Kuusimaapuita Qäreys noin 25 cm) on kohtalaisesti, jonkin verran tavataan 
myös koivu- ja mäntymaapuuta. Vanhan metsän lajeihin kuuluvaa rusokanto-, aarni-, 
ruoste- ja kuusenkääpää sekä aamiolajeihin kuuluvaa pursu- ja sirppikääpää havaittiin. 
Keskimmäisen latvahaara alkaa metsäkortteisena piilopurona. Ympäristö on suhteellisen 
karua mustikkakorpea. Maapuita on noin 100 kpl/ha, pääosin alle 20 cm kuusta. Puron 
itäpuolella on paikoin hyvin jyrkkä rinne. Suon laidan raidoissa on hieman raidankeuhkojä-
kälää. 

Vallitsevia kasvillisuustyyppejä ovat kalvakkanevat, lyhytkorsinevat ja karut rämeet. 
Pellinpuron kolmen latvahaaran yhdistyttyä puro levenee 1-2 m levyiseksi. Puron varressa 
on kuusivaltaista vetistä korpea, jossa kasvaa kurjenjalkaa, kastikkaa ja paikoin mesianger-
voa. Osa kuusista on 30-40 cm halkaisijaltaan, pääosa kuitenkin 10-15 cm. Koivua ja 
paikoin harmaaleppää on runsaasti. Puron länsipuolella on lähes puutonta ruohoista neva-
korpea, joka vaihettuu lännempänä sararämeeseen ja korpirämeeseen. Nevakorvessa on 
runsaasti karpaloa, äimäsaraa ja sen laidalta löytyi kuultorahkasammalta (Sphagnum 
aongstroemii). Puron itäpuolella on puustoisempaa ruoho- ja heinäkorpea, joka on varsin 
komea tyyppinsä edustaja, vaikka sieltä on joitakin kymmeniä vuosia sitten harsittu 
suurimmat puut pois. 

Reilun kahden kilometrin mittainen Aaposlampeen laskeva puro virtaa ojittamattomalla 
Aa~uolla. Se on enimmäkseen lyhytkorsi- ja suursaranevaa. Aapossuon poikki on tehty 
metsäautotie. Puronvarressa kasvaa suursaroja sekä paikoin katajaa ja siniheinää, mikä 
ilmentää luhtaisuutta. Loppuosastaan puronvarsi muuttuu osin rämeeksi, jossa kasvaa 
matalia mäntyjä harvakseltaan ja kuivemmilla paikoilla kanervaa. Suota ympäröivillä 
kankailla ja varsinkin soiden keskellä olevilla kangassaarekkeilla on runsaasti elinvoimaista 
palleroporonjäkälää. Tämä on tärkeää mm. metsäpeuroille, joita alueella on havaittu. 

Pohjoispuolisella Aaposenaholla on vaihtelevasti puolukkaista EVT-kangasta sekä jäkä-
läistä ja kanervaista ECT-kangasta. Paikoin esiintyy palokeloja ja keloutuvia APS-mänty-
jä. Maapuu on enimmäkseen järeää, sammaloitunutta ja pitkälle lahonnutta havupuuta, jota 
on noin 50 runkoa/ha, painanteissaja soiden reunoilla 150/ha. Kelomaapuuta on harvaksel-
taan, ja niillä kasvaa usein aamiolajeihin kuuluvaa sirppikääpää. Aapossuon laidalla on 
VMT-kangasta, jossa kuusi on vallitseva ja koivua on noin 10%. Yksittäin esiintyvät haavat 
on kaulattu. 

Aaposenahon luoteispuolella on luonnontilainen lähde kankaan reunalla. Sen pohjoispuoli-
sen suon saarekkeissa on taimikkoa vajaan 100 m päässä. Suon reunassa on muurain- ja 
metsäkortekorpea. Haapaa ja raitaa esiintyy yksittäin. 
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Pellinkangas kuuluu Kuhmon-Ristijärven rajan luonnonmetsien kokonaisuuteen, johon 
liittyy useita arvokkaita pienvesikohteita (mm. Valkeisjärven alue, Hevoshuuhdinpuro ja 
Kivijärvi-Sutisenjärvi). Alue on poikkeuksellisen laaja yhtenäinen pystymetsäkokonaisuus. 
Linnusto on edustava. Siihen kuuluvat mm. kaakkuri, kalasääski, ampuhaukka, mehiläis-
haukka, metso, palokärki, pc,hjantikka, kuukkeli ja korppi. Kohteella on luonnontilaisuu-
tensa vuoksi suuri virkistyskäyttöaivo. Inventointialueesta kuuluu suurin osa soidensuojelun 
perusohjelman täydennysehdotukseen. Kohde on suojelun arvoinen, koska vanhat metsät, 
arvokkaat suot ja pienvedet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Maa on valtion 
omistuksessa. 

76. Kirjakanvaaran lammet (3-4), Kuhmo 4414 01, Oiite 5/4), inv. -94 

Kirjakanvaaran Mattiinkankaalla on omaleimainen pienien lampien keskittymä. Rantavii-
valtaan luonnontilaisia lampia on enemmäm kuin karttaan on merkitty, kymmenkunta. 
Lammelta toiselle on matkaa alle 50 m. Ojituksia ei ole. 

Kirjakanvaaran metsät ovat olleet tiiviissä talouskäytössä. Lampien välistä on puita haettu 
niin, että kuorelliset havumaapuut puuttuvat sammaloituneita lukuunottamatta. Lehtipuuta 
lienee myös poistettu. Lampien lähistöllä on noin viisimetristä mäntytaimikkoa. Metsäko-
neella on ajettu metsäautotien kääntöpaikan länsipuolella sijaitsevan lammen yli. 

Alue on puustoltaan vaihteleva: vesasyntyistä koivua 50%, kuusta 30%, mäntyä 10%, 
kaulattua haapaa noin 5% ja jopa 10 m korkuisia raitoja noin 2%. Lahopuuta löytyy kaikkia 
järeys- ja lahoasteita niin kuolleesta pysty- kuin maapuustostakin. Aivan rantaan 2-5 m 
vyöhykkeelle on jätetty puut pystyyn. Niinpä usean lammen rannoilla on halkaisijaltaan 
50-60 cm haapoja sekä muita järeitä puita. Itäisimmän lammen ympäristön ja tien välissä 
on lähes luonnontilainen kuusikko kuolleine pystypuineen ja havumaapuujatkumoineen. 
Lammen rannalla oli ilmeisesti viirupöllö. 

Lampi.ryhmällä on virkistyskäyttöarvoa. Suojelun arvoinen se on useamman pikkulammen 
kokonaisuutena, jossa on monipuolista elävää ja lahopuustoa. Kohde sijaitsee valtion 
maalla. 

77. Kivijärven lähde ja puro (3-4), Kuhmo 4414 01, 04, 0iite 5/10), inv. -94 

Kivijärven vanhojen metsien inventointialueen pohjoispuolisen tien pohjoispuolella on 
luonnontilainen lähde. Lähde sijaitsee 20 m päässä rämeen laidasta. Metrin syvyinen lähde 
on läpimitaltaan noin 1,4-2 m. Lähteen ympäristö on luonnontilaista heinä- ja ruohokor-
pea, paikoin saniaiskorpea. Lähteen eteläpuolella on vanhaa tuoreen kankaan kuusimetsää. 
Pohjoispuolisella suolla on taimikkoa. 

Ympäristön pystypuustosta koivua on 10-20% ja pökkelöitä noin 150 kpl/ha, joista 
muutamien halkaisija on yli 20 cm. Raitaa on runsaasti, noin 150 runkoa/ha. Maapuustosta 
on koivumaapuuta noin 300kpl/ha, kuusiriukua noin 100 kpl/haja joitakin järeämpiä 
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kuusia. Kelomaapuita on siellä täällä ja länsiosassa tuoreita mäntyriukuja paikallisesti 
useita satoja runkoja/ha. Haapamaapuuta on paikoin. Palokantoja ja -koroja on keloissa ja 
elävissä männyissä. 

Lähteestä alkava puro mutkittelee 20-50 cm levyisenä välillä haarautuen paikoin tiheässä 
korvessa länteen rehevälle suolle, johon valuu ravinteita ympäröiviltä mineraalimailta. Puro 
virtaa nopeasti ja on suhteellisen matala. Suolla maapuut peittyvät nopeasti kasvavan 
rahkasammalen alle. Puronvarressa suon reunassa on kolmen aarin koivikko, jossa koivun 
osuus on 80%. 

Alueella on virkistyskäyttöarvoa mm. vanhojen metsien ansiosta. Suojelun arvoinen kohde 
on luonnontilaisuutensa vuoksi. Maan omistaa valtio. 

78. Ala-ja Niemi-Pääkkönen sekä purot (3-4), Kuhmo 4412 07, Oiite 5/6), inv. -94 

Hevoshuuhdinpuron vanhan pienvesikohteen Jatkoslammilta virtaa puro länteen levittäy-
tyen Niemi- ja Ala-Pääkkönen -nimisiksi pikkulammiksi. Lisäksi Ala-Pääkköseen virtaa 
etelästä luonnontilainen lyhyt puro. Ala-Pääkkösestä puro laskee Pitämänlampeen. Kohde 
on vanhojen metsien inventointialuetta. 

Lampien ympärillä on saranevaa. Ala-Pääkköseen etelästä virtaavan puron ympäristön 
saraneva on luhtaista kymmenien metrien leveydeltä. Metsän reunassa vaihtelevat korpiset 
nevarämeet, isovarpurämeet ja muurainkorvet. Jatkoslammilta tuleva puro virtaa vaikeasti 
ylitettävässä uomassa. Paikoin se on reilusti yli metrin levyinen, paikoin heinäiset rannat 
ovat jyrkät ja liukkaat. Purolla lienee syvyyttä metrin verran. Rannoilla kasvaa pari-
kolmemetristä pensaikkoa, heiniä ja muita mesotrofian ilmentäjiä. Etelästä tuleva puro alkaa 
vähitellen suolta ja katoaa tiheään pajukkoon niin, että uoman havaitseminen on vaikeaa. 

Lampien ja puron eteläpuolella on arvokasta vanhaa metsää, mutta pohjoispuolella on 
hakkuuaukko, jonka reuna seuraa korkeuskäyrää. Joka paikassa on puroa ympäröivän suon 
ja aukon välissä myös kivennäismaalla puita. Purolta ja lammilta katsoen aukko ei näy 
korkeuseron ansiosta kuin puiden takana olevana tyhjyytenä. 

Metsien korkeimmat laet ovat mäntyvaltaisia, joille kuusi on nousemassa. Koivua on noin 
10-20%, haapaa 5% ja yksittäisiä pihlajan vesoja. Harvakseltaan on keloja, joista osa on 
tahoja ja katkenneita. Eteläosassa keloja on noin 50 runkoa/ha. Suurin tavattu kelo on 
halkaisijaltaan 80 cm ja halkaisijaltaan yli 60 cm keloja on useita. Keloutuvia ja APS-
mäntyjä on metsäkuvassa näkyvästi (noin 50 kpl/ha). Maapuuta on vasta kaatuneista 
pitkälle lahonneisiin 50-150 runkoa/ha. Koivupökkelöitä ja itseharventunutta kuusta on 
kumpaakin 25-50 runkoa/haja haapapökkelöitä noin 10 runkoa/ha. Usein yli kaksimetrisiä 
palokantoja on siellä täällä. Hakkuukannot ovat läpilahoja. 

Rinteillä ja matalimmilla mäillä on erilatvuksista kuusikkoa, jossa haapaa on noin 20% ja 
koivua 10%, harmaaleppää yksittäin sekä paikoin yli viisimetrisiä pihlajia. APS-mäntyjä on 
vähemmän kuin la'illa, ja niistä suurimmat ovat halkaisijaltaan 50 cm. Useat männyt ovat 
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kääpäisiä .. Kelojaja pystyynkuolleita kuusia on 25 runkoa/ha. Maapuuta on noin 200-300 
runkoa/ha, joista kaksi kolmannesta koivua, seassa jokunen kelomaapuu. Oravanmarjaa, 
ruohoja ja mustikkaa on alarinteillä. 

Alueesta tekee erityislaatuisen kaulaamattomien haapojen suuri määrä, joista osa on järeitä. 
· on ryhmissä, joissa on haapa löitä ja kaikenikäistä haapamaapuuta runsaasti. 

Kosteissa painanteissa ja soiden reunoilla kasvaa raitoja. Niemi-Pääkkösen ja Jatkoslampi-
en välisen puron eteläpuolella on petolinnun pesä. 

Pääkköslammet ja niiden välinen puro muodostavat yhdessä Hevoshuuhdinpuron ja 
lampien kanssa merkittävän pienvesikokonaisuuden, johon liittyy vanhoja luonnontilaista 
läheneviä metsiä. Alueella on virkistyskäyttöarvoa. Kohde sijaitsee valtion maalla. 

79. Lauttajärven lähteetja purot (4), Kuhmo 4412 08, Oiite 5/4), inv. -94 

Lauttajärven ympäristössä on neljä luonnontilaista lähdettä. Myös Lauttajoen alkupuoli ja 
siihen laskevat sivupurot ovat jokseenkin luonnontilaisia. Lauttajoki laskee Ristijärven 
puoleiseen Kivijärveen, joka on aiemmin todettu arvokkaaksi pienvedeksi. Lauttajoen 
keskivaiheilla on hakattu pieni yksityismaapalsta. Kohde kuuluu vanhojen metsien inven-
tointialueeseen. 

lähde A sijaitsee Lauttajärven länsipuolella noin puolen kilometrin päässä rannasta. Lehti-
ja lahopuustoisessa metsäkortekorvessa on kaksi kertaa kymmenen metrin alueella lähde ja 
lähteikköä. Suon laidassa on lisäksi tihkupintoja. Lähteikössä kasvaa mm. maksasammalia, 
kurjenjalkaa, suohorsmaa ja -kortetta. 

Lauttajärven eteläpuolella Rimpisuon soidensuojelualueen pohjoisrajalla Tiilipurosta 
länteen sijaitsee isohko lähteikkö B. Viisi kertaa kymmenen metrin alueella on useampia 
lähteitä, tihkupintoja ja puroja. Ympäristö on mesotrofista nevarämettä ja sarakorpea sekä 
pienialaisesti lähdelettoa. Lähteikön pohjoispuolisella suolla kasvaa runsaasti siniheinää. 

Noin 50 m päässä lähtciköstä olevan tien ja soidensuojelualueen väliset kankaat ovat 
tervanpolttokauden jälkeen käsittelemättömiä, enimmäkseen mänty-ylispuustoisia kuusi-
koita. APS-mäntyjä ja ketoja on koko alueella näkyvästi. Palokeloja ja korkeita palokantoja 
on enimmillään noin 100 kpl/ha. Runsaasti on latvuskerrokseen yltävää koivua, joista 
järeimmät ovat 40 cm halkaisijaltaan. Pökkelöitä on neljännes elävien määrästä ja koivu-
maapuuta on enimmillään 400 kpl/ha. Kaulaamatonta haapaa on kattavasti yksittäin ja 
ryhminä, myös pökkelöinä ja maapuuna. Raitaa, harmaaleppää ja pihlajaa esiintyy kos-
teammilla paikoilla. Rehevyydestä kertovat paikoin metsäkurjenpolvi, metsä- ja korpi-
imarre, metsäliekosammal ja oravanmarja. 

Soidensuojelualueen lounaispuolella on metsäkortekorvessa lähde C. Lähteen ympäristössä 
on koivua 20-30%, raitaa ja leppää. Lähteellä kasvaa mm. karhunputkea, metsäimarretta ja 
maksasammalia. Maapuuta on 300-400 runkoa/ha. 
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Lauttajärvestä pohjoiseen Pitkälammen pohjoispuolisella suolla on lähde D, jonka lähei-
syydessä kasvaa runsaasti metsäkortetta. Lähteestä virtaa pieni puro kohti lampea. Koillis-
puolisella kankaalla on tuore avohakkuu, mutta lähde on melko suojaisesti suonotkossa. 

Lauttajokeen virtaa ympäröiviltä soilta useita pieniä puroja. Purot virtaavat kumpuilevien 
kankaiden väliin jäävissä· kuusikkoisemmissa notkelmissa, joissa lehtipuita, erityisesti 
kaulaamatonta haapaa, on enemmän kuin ympäröivillä kankailla. Raitaa on yksittäin. 
Kasvillisuus on kankaita huomattavasti rehevämpää. Esim. tuomea, hiirenporrasta, mesian-
gervoa, metsäkurjenpolvea, korpi-imarretta ja metsäalvejuurta esiintyy. 

Puronvarsissa on runsaasti lahopuustoa. Maaperä on kivistä ja kallioista. Runsaat paloko-
roiset APS-männyt ja -kelot ovat näille osille ominaisia. Puusto on luontaisen uudistumi-
sen kautta syntynyttä, joten eri-ikäisyys on huomattavaa. Koivua on keskimäärin noin 5% 
pystypuustosta ja se kasvaa latvuskerroksessa. Haapaa, raitaa ja harmaaleppää on kankailla 
yksittäisinä. Maapuusto koostuu lähes yksinomaan männystä. Kankaista osa on väljennetty 
vastikään. 

Lauttasaaren Isoahon pohjoispuolisesta isommasta lammesta virtaa karttaan merkitsemätön 
puro nevarämeen halki pienempään, josta alkava puro päätyy suon halki virrattuaan 
Lauttajokeen. Se virtaa kivikossa ja haarautuu väliaikaisesti lähellä suota. Koivun osuus 
kasvaa yläjuoksun 10%:sta 40%:iin. Haapaa on 10-20%, joista lähes kaikki on kaulattu. 
Myös luontaisia haapapökkelöitä esiintyy. Yläjuoksulla kasvavat mesimarja, vilukko ja 
kurjenjalka; alempana veden äärellä on korkeata heinää, metsäimarretta, raitaa, pihlajaa ja 
leppää siellä täällä. Hiirenporras lisääntyy suota lähestyttäessä runsaaksi kummankin uoman 
ympäristössä. Itäisen puronhaaran kuusista lyhyellä matkalla lähes kaikki ovat kuolleita. 
Myös lähempänä suota on pystyyn kuolleita kuusia 200-300 kpl/ha. Maapuuta on enim-
millään 600 runkoa/ha, josta koivua kolme neljännestä. Enimmäkseen maapuu on riukua, 
mutta myös useita yli 20 cm koivuja ja haapoja löytyy. Suolla puronvarressa kasvaa 
siniheinää. 

l.auttajoen etelärannan rinne on lähes kohtisuora, mikä ilmeisesti on säästänyt sen hakkuilta. 
Pääpuulajeja on yhtä paljon ja haapaa noin 5%. Keloja, APS-mäntyjä ja palokantoja on 
näkyvästi. Rinne ja ranta ovat kivisiä, ja rantametsä on sen vuoksi harvahkoa. Metsä on 
kuusivaltaista, ja keskijäreydeltään 20 cm:n koivua on 10-20%. Maapuuta on noin 400 
runkoa/ha; etupäässä halkaisijaltaan alle 20 cm koivua, jokunen haapa ja raita sekä järeämpi 
kuusi. Rannoilla kasvaa mm. leppää, pihlajaa, korpi- ja metsäimarretta, kurjenjalkaa, 
mustikkaa, maitohorsmaa, metsätähteä, ruohokanukkaa ja mesiangervoa. 

Kohde täydentää Kivijärven ja Sutisenjärven pienvesikohdetta. Alue soveltuu lähes luon-
nontilaisena mm. retkeily käyttöön. Suojeluarvoa nostaa arvokkaiden vanhojen metsien ja 
soidensuojelualueen läheisyys. Valtio omistaa maan. 
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80. Mieronabon läbteikköja purot (3-4), Kuhmo 4412 08, 09, Oiite 5/6), inv. -94 

Kohde sijaitsee Kuhmon kunnan luoteisnurkassa Ristijärven rajalla Kinnussuo-Mustinsuon 
soidensuojelualueen lounaispuolella. Se on vanhojen metsien inventointialuetta. Mie-
ronahon eteläpuolella virtaa a oleltaan luonnontilainen puro, johon liittyy Hyyry-
läisaholta tuleva karttaan merkitsemätön puro. Kunnanrajan tuntumassa on luonnontilaista 
lähteikköä. 

Mieronahon eteläosassa on komea jyrkkärinteinen rotko, joka alkaa Kajaani-Vartius -tien 
eteläpuolelta ja jatkuu Ristijärven kunnan puolelle. Ristijärven puolella on taimikoita. 
Rotkon pohjalla olevalla suolla virtaa puro. Suo on etupäässä suursaranevaa. Suon etelä-
osassa kunnanrajalla on lähteikköä. Lähteikön ja puron ympäristö on luhtaista. Rehevyyttä 
kuvaavat mm. harmaaleppä, kurjenjalka, korpi-imarre, maitohorsma ja korpi-orvokki. 
Lähteikön ympärillä on pienialaisesti lettoa, jolla kasvaa mm. lettolierosammalta (Scorpi-
dium scorpioides), katajaa ja runsaasti maariankämmekkää. Paikoin on rimpistä mesotrofis-
ta nevaa, jolla raate, pitkälehtikihokki, leväkkö ja luhtavilla esiintyvät runsaina. Puron 
itäpäässä kasvaa runsaasti kurjenjalkaa ja lisäksi mähkää. 

Hyyryläisenaholla on paikoin saniaiskorpea, jossa jokunen raita yltää latvuskerrokseen. 
Koivuja, joista monet järeitä, on runsaasti. Korvessa kasvaa myös harmaaleppää ja raitoja, 
joista useilla on runsaasti raidankeuhkojäkälää. Saniaiskorvesta vähittäin alkava sivupuro 
kulkee Mieronahon halki ja laskee kunnanrajalla eteläpuoliseen puroon. Sivupuron jyrkillä 
rinteillä ja kurussa haavat ovat kaulaamatta. 

Metsät ovat valtaosin monilatvuksisia tuoreen kankaan kuusikoita ja pienialaisesti kuivem-
pia kankaita, joilla esiintyy myös jäkälää. Mänty kasvaa lähinnä ylispuuna. Mieronahon laki 
on mäntyvaltainen. Männyllä aikaisemman puustosukupolven edustus on huomattavan 
runsas. Osa APS-männyistä on keloutumassa tai jo keloutuneita. Eläviä on kuitenkin 
eniten. 

Lehtipuustoltaan alue on erittäin edustava. Haapaa on kauttaaltaan, useissa metsiköissä 5-
10% elävästä puustosta, ja se on parhaimmillaan 50 cm:n läpimittaista. Haapa on kaulaa-
matonta puronvarressa. Koivua on keskimäärin 10-15%, ja se ulottuu latvuskerrokseen. 
Raitaa on yksittäispuina koko alueella. Raitayksilöt ovat monin paikoin ikääntyneitä ja 20-
25 cm läpimitaltaan. Alueen rehevyydestä kertovat Mieronaholta löytyneet valkolehdokit 
(Platanthera bifolia ). 

Lahopuustoa inventoidulla alueella on runsaasti. Maapuun määrän vaihteluväli on noin 
150-350 runkoa/ha. Maapuusto on lajeiltaan, lahoasteiltaan ja järeydeltään monipuolista. 
Kuusta lienee eniten, seuraavaksi eniten koivua. Järeät, pitkälle lahonneet mäntymaapuut ja 
haavan rungot runsaina ryppäinä monipuolistavat jakaumaa. Maapuujatkuvuus on kaikkial-
la selkeä. Mieronaholla haapa on monin paikoin yleisin maapuu johtuen vanhoista kaulauk-
sista. Kuolleessa pystypuustossa on keloja paikoitellen erityisen runsaasti, ja osa niistä on 
järeitä. Koivupökkelöitä ja jonkin verran haapapökkelöitä on kauttaaltaan. Kuusi esiintyy 
kuolleessa pystypuustossa riu'unohuena alikasvospuuna. Palon merkkejä on nähtävissä 
APS-puiden koroina ja palokantoina. 
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Metsäinventointirajaukselta, joka on laajempi kuin pienvesirajaus, löytyi silmälläpidettäviä 
riekonkääpää ja haavanarinakääpää. Muita lajihavaintoja ovat mm. pursukääpä, rusokanto-
kääpä, koralliorakas ja metsäpeura. Virkistyskäyttöön alue sopii mm. jylhien rotkomaisemi-
en ansiosta. Suojelun ru:voinen kohde on mm. edustavien vanhojen metsien ja uhanalaisten 
lajien esiintymisen vuoksi. Alue on valtion maata. 

81. Vonganlammitja puro, Louhenlampija siihen laskeva puro (4), Kuhmo 443108, Oiite 5/7), 
inv. -94 

Kaksi keskimmäistä Vonganlampea, isommasta Vonganjärveen laskeva puro, Louhenlampi 
ja pikkulammet sen molemmin puolin sekä siihen itäpuolisesta pikkulammesta laskeva puro 
ovat lähes luonnontilaisia pienvesiä Vonganjärven vanhojen metsien inventointikohteella 
rajavyöhykkeellä. Omaleimaisuutta luovat nopeat korkeusvaihtelut. Maisemallisesti komein 
rantajyrkänne on Louhenlammen itäpuolella. Myös Louhenlammen itäpuolisen lammen 
eteläranta nousee jylhänä. 

Lampien rannat ovat enimmäkseen isovarpurämettä. Reheviä heinäkorpia, joissa kasvaa 
mm. mesiangervoa, löytyy etenkin purojen rannoilta. Paikoin metsissä on myös 
metsäkorte-ja metsäimarrekorpia. Avosuot ovat etupäässä lyhytkorsinevoja, mutta varsin-
kin purojen varsilla soilla ilmenee rehevyyttä. Siitä osoituksena puroilla kasvaa mm. 
harmaaleppää, pajua, katajaa, siniheinää ja kurjenjalkaa. 

Tuoreita ja reheviä kankaita on vaarojen päälläkin, joissa suopursun vallitsemat kangaskor-
vet ja -rämeet vuorottelevat pienien kalliojyrkänteiden ja avokallioiden kanssa. Puiden 
korkean iän lisäksi kertovat monin paikoin tavatut kääpäiset kuuset ja männyt vallitsevasta 
kosteasta pienilmastosta, joka on tärkeä monille taantuneille metsän eliölajeille. 

Puusto on pääosin erilatvuksista kuusikkoa, jossa on joitakin APS-mäntyjä ja keloja. 
Vaarojen lakimänniköissä on noin puolet kuusta, joista suurimmat yltävät latvuskerrokseen. 
Koivua on latvuskerroksessa, ja sen osuus on keskimäärin 5-10%. Kaulaamatonta haapaa 
on joitakin ryhmiä eri puolilla aluetta. 

Kuollutta pystypuustoa on koko alueella kattavasti. Kelot ovat parhaiten edustettuina 
vaarojen lakiosissa ja rämeillä, kuusitorrakot tuoreilla kankailla ja soiden laitamilla. 
Pökkelöitä on usein jopa kolmannes pystypuiden määrästä. Palokantoja ja -keloja tavattiin 
siellä täällä. 

Maapuusto on vaihtelevaa. Paikoin riukua on yli 500 runkoa/ha, paikoin maapuut ovat 
hyvinkin järeitä. Toisin paikoin järeä maapuusto painottuu pitkälle lahonneisiin, välillä 
suurin osa on keskilahoa ja tuoretta. Kelomaapuuta on huomattavasti. Pääpuulajien järeän 
maapuun jatkumo on olemassa koko alueella. 

Alue ei sovellu virkistys- eikä opetuskäyttöön, koska se sijaitsee rajavyöhykkeellä. Siksi se 
on varsin rauhallista erämaa-aluetta, jolla on merkitystä monille rauhaa vaativille eläimille. 
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Yhteys rajantakaisiin erämaihin on tärkeä. Suojelun arvoinen se on mm. vanhojen metsien 
esiintymisen vuoksi. Kohde on valtion maalla. 

82. Jakolampi, Kotalampi, puro ja lähde (3-4), Kuhmo 443105, 07, 08, Oiite 5/7), inv. -94 

Jakolampi, Kotalampi ja sen läpi virtaava puro sekä niiden eteläpuolinen lähde ovat miltei 
luonnontilaisia pienvesiä Kukkosenvaaran vanhojen metsien inventointikohteella itärajan 
tuntumassa. Puron pohjoispuolella on geomorfologialtaan erikoiset Jakolamminsärkät. 
Rinteiden männiköitä on tasaikäistetty ja maapuita on vähänlaisesti. Jyrkimmillä rinteillä ja 
niiden alapuolella metsä on luonnontilaisempaa. Puron eteläpuolella on klassista aar-
niometsää erikokoisine naavaisine kuusineen ja runsaine maapuineen. 

Jakolampi sijaitsee Jakolamminsärkän etelärinteen alla. Särkällä kulkee metsäautotie vain 
muutaman kymmenen metrin päässä rannasta. Lammen koillispuolella paikoin jyrkän 
rinteen rehevyydestä kertovat lillukka, kurjenpolvi, metsä- ja korpi-imarre. Kaakkoispuo-
lella on kalliojyrkänne. Lammen itäpuolella on hakkuuaukea noin 50 m päässä rannasta. 
Jakolammella on erämainen tunnelma, vaikka itärannan metsiköstä melkein paistaa päivä 
läpi. Itäpuolisella Jakolamminvaaralla on hienoa luontaista männikköä kallioilla, jotka 
putoavat jyrkästi suolle. APS-mäntyjä ja keloja on merkittävästi. Maapuustosta (200-400 
runkoa/ha) suurin osa on järeää. 

J akolammesta reilu kilometri lounaaseen Kukkosenvaaralla on luonnontilainen lähde 
metsäkortekorvessa. Ympäristön metsät ovat luontaisesti kehittyneitä. Männiköiden 
ikärakenne on vaihteleva, ja niissä on kuivimpia kohtia lukuunottamatta erirakenteinen 
kuusialikasvos. Palon merkkejä on runsaasti APS-männyissä, keloissa ja palokannoissa. 
Palon seurauksena kuuset ja lehtipuut ovat suhteellisen nuoria. Järeimmät ovat ehtineet 
halkaisijaltaan 40-senttisiksi. Haapaa on yksinpuin, paikoin ryhminä. Lähes kaikki haavat 
on kaulattu, ja osa kituu vielä. Kaulauksen takia haapa on yliedustettuna kuolleessa pysty-
puustossa ja tuoreehkoissa maapuissa. Raitaa on kosteiden alueiden reunamilla. 

Maapuuta on keskimäärin 200-300 runkoa/haja se on lähes yksinomaan järeää. Kelojen 
määrän kasvaessa vähenee maapuun määrä ja päinvastoin. Ketoja ja pökkelöitä on katta-
vasti, paikoin runsaasti. Varsnkin suosaarekkeissa on kuusi- ja mäntykeloja. 

Osittaisen luonnontilaisuuden vuoksi alue soveltuu virkistyskäyttöön. Suojelua voi perus-
tella mm. vanhojen metsien esiintymisellä. Alue sijaitsee valtion maalla. 

83. Juntinsalon lähteetja Piilojoki (osa) (3-4), Kuhmo 443106, 0iite 5/8), inv. -94 

Juntinsalon vanhojen metsien inventointialueella on kolme karttaan merkittyä ja neljä 
merkitsemätöntä luonnontilaista lähdettä (A, B, C ja D) sekä lähteiköstä alkava puro (E). 
Lähde A sijaitsee metsäkorte- ja muurainkorvessa aivan Elimyssalon rajalla. Reunalla on 
järeä raita, jossa kasvaa erittäin runsaasti raidankeuhkojäkälää. Kirkasvetinen lähde B on 
lähes metrin halkaisijaltaan. Se sijaitsee Iivananvaaran alarinteessä heinäisessä metsäkorte-
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korvessa. lähteen ympärist~ kasvaa suohorsmaa ja katajaa. Vajaan 100 m päässä lähteen 
lounaispuolella on taimikkoa. 

Lähteikkö C sijaitsee sijaitsee nevarämeen reunassa olevassa korvessa. Lähteikön ympärillä 
kasvaa raatetta ja siniheinää. Samalla rämeellä esiintyy lähteisyyttä muuallakin, ja noin 100 
m lähteiköstä itään on karttaan merkitty lähde. Sen ympäristössä kasvaa suohorsmaa, heiniä 
ja järvikortetta. UKK-reitti kulkee noin 150 m päässä lähteikön länsipuolella. Lähde D on 
pohjoiseen viettävän Ison Kontiovaaran rinteen painanteessa. Lähteen ympärillä on 
muurain- ja metsäkortekorpea, ja sen yläpuolella on saniaiskorpea. Noin 100 m koilliseen 
tien vieressä sijaitsee karttaan merkitty lähde metsäkortekorvessa, jossa kasvaa raatetta, 
kurjenjalkaa ja harmaaleppää (suurimpien halkaisija 20 cm). 

Lähdepuro E alkaa korvesta, jossa on useita lähteikköpintoja. Se leviää raatteiden keskelle 
useiksi maksa- ja lehväsammalia kasvaviksi lammikoiksi, joista osa lienee lähteitä. Puro 
jatkuu täältä entistä suurempana. Puron ja lammikoiden vaiheilla kasvaa rehevän heinikon 
lisäksi suokortetta, suohorsmaa, pajuja, kurjenjalkaa ja raidoilla raidankeuhkojäkälää. 
Leppää on noin 10%. Kauempana ympäristö on muurainkorpea. 

Kolmesta viiteen metriä leveä paikoin kivinen Piilojoki tulee Elimyssalon luonnonsuojelu-
alueelta, kiertää Ison Ruunakankaan ja palaa luonnonsuojelualueelle. Ison Ruunakankaan 
eteläpuolella joki virtaa suolla, jonka rehevyydestä kertovat kataja, kurjenjalka, raate, 
metsäkorte, heinät ja orvokki. Harmaalepät reunustavat pohjoisosassa joen vartta, kauem-
pana kasvaa koivua. Paikoin yli puolet puustosta on koivua. Rannoilla on useita reheviä 
korpikaistaleita (ruoho-, heinä- ja saniaiskorpia). Joessa kasvaa paikoin erittäin runsaasti 
suoh01smaa. Järeitä maapuita on runsaasti. Pohjoispuolen vastarannalla on luonnontilainen 
kuusikkosuojavyöhyke. 

Piilojoen loppupuolella on ojituksia sekä suojelualueella että ulkopuolella. Paikoin hak-
kuutkin yltävät lähelle rantaa, mutta rantaan on yleensä jätetty kulissimetsä. Lopussa tie 
kulkee joen yli. Piilojoen suojeluarvoa nostaa kuitenkin se, että suurin osa siitä ja lähes 
koko valuma-alue on Elimy~on sisäpuolella. Ojitukset ovat enimmäkseen suojelualueel-
la, joten niiden tukkiminen olisi hallinnollisesti helppoa. Suojelualueen ulkopuolinen lyhyt 
osuus Piilojoesta voitaisin liittää Elimyssaloon. 

Alueella on poikkeuksellisen paljon luonnontilaisia lähteitä ja lähteiköitä, jotka tulisi uuden 
luonnonsuojelulakiehdotuksen mukaan jättää kaikkialla käsittelemättä. Kohteen arvoa lisää 
vanhojen metsien esiintyminen ja Elimyssalon luonnonsuojelualueen läheisyys. Maan 
omistaa valtio. 

84. Riihivaaran lähteet ja puro sekä Riihilampi (4), Kuhmo 443103, 06, Oiite 5/9), inv. -94 

Riihivaaran vanhojen metsien inventointialueella on kaksi karttaan merkittyä luonnontilais-
ta lähdettä, joista toisesta lähtee alkuosaltaan luonnontilainen puro. Lisäksi alueelta löytyi 
kaksi karttaan merkitsemätöntä luonnontilaista lähdettä. Myös Riihilampi on luonnontilai-
nen pienvesi. 
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Vajaan 100 m p~ metsäautotien itäpuolella lähellä Kivijoen rantaa on lähde A korvessa, 
jossa kasvaa mm. karhunputkea, suokortetta, maariankämmekkää, kurjenjalkaa ja katajaa. 
Lähistön metsät ovat kuusivaltaisia ja tiheitä. Haavoista osa on kaulattu. Maapuu on 
riukupainotteista, mutta järeämpääkin kuusta, koivua ja katajaa esiintyy. 

Louhivaaran länsipuolisella vetisellä suolla on karttaan merkitty lähde, josta virtaa puro 
kaakkoon osin saniaiskorvessa. Suo lähteen ympärillä on lähes puuton, mutta kaakkoon 
mentäessä se muuttuu nopeasti korveksi. Ympäröivät kangasmaat ovat kuusivaltaista, tiheää 
tuoretta kangasta. Lähteestä noin 700 m luoteeseen sijaitsee toinen karttaan merkitty 
luonnontilainen lähde rämeellä. 

Louhivaara on ensiluokkaista aarniometsää. Sen ominaispiirteenä ovat suuret korkeusvaih-
telut. Metsätyyppi vaihtelee rinteiden ja notkelmien tuoreesta kankaasta kallionpäällyksien 
kuivaan kankaaseen. Soistumat ovat pääosin puustoisia rämeitä. Maisemat ovat paikoin 
hyvin erämaiset johtuen todella runsaasta APS-puustosta. Suurin osa APS-männyistä on 
eläviä, mutta myös keloja on paikoin tiheässä. Kallionpäällyksillä puusto ei joka paikassa 
ole sulkeutunutta; kuusikkorinteet taas ovat välillä läpipääsemättömän tiheitä. 

Maapuustos.sa, jota on kattavasti useita satoja runkoja hehtaarilla, vaihtelevat järeät pitkälle 
lahonneet männynrungot, koivu eriasteisesti lahonneena ja kuusi vaihtelevan järeyksisenä. 
Haapaa on hyvin runsaasti, mutta se on muutamia yksilöitä lukuunottamatta kaulattua. 
Haapamaapuita ja -pökkelöitä on siten tiheässä. Raitaa esiintyy yksittäin, ja sekin on 
kaulattua. 

Riihivaaran pohjoispuolinen Riihilampi on vajaan 300 m mittainen suolampi ojittamatto-
malla lyhytkorsinevalla ja isovarpurämeellä. Sen kaakkoispäässä on rehevä ja lettoinen 
lähdekorpirinne, jota esitetään soidensuojelun perusohjelman täydennykseen. 

Riihivaaran pienvesikohde sijaitsee parin kilometrin päässä Elimyssalosta. Suojeluarvoa 
nostaa arvokkaiden vanhojen metsien esiintyminen. Maanomistaja on valtio. 

85. Ison Rytivaaran lähteet (4), Kuhmo 443106, 4432 04, (liite 5/7), inv. -94 

Ison Rytivaaran vanhojen metsien inventointikohteella sijaitsee kaksi karttaan merkittyä ja 
yksi merkitsemätön luonnontilainen lähde. Luukkasensuo on lounaisosistaan ojitettu vajaan 
200 m päässä lähde C:stä, ja sillä kulkee moottorikelkkareitti. Lähteet sijaitsevat kuitenkin 
ylärinteessä, joten ojitus ei suoraan vaikuta niihin. Lähteiden läheisillä kankailla puusto on 
erirakenteista, männyn vallitsemaa aarniometsää. Alueen suot ovat enimmäkseen puustoisia 
rämeitä tai rämereunuksisia nevoja. 

Lähde A sijaitsee noin 15 m päässä tiestä. Se on melko pieni eikä merkittävää valuvesipuroa 
näy. Kasvillisuus on melko vähäistä. Lähde B on suhteellisen suuri, kasvillisuuden lähes 
täyttämä lähde, josta lähtee valu vesiä lounaaseen alas suota. Ympärillä kasvaa harvaa 
puustoa ja mm. karhunputkea ja kurjenjalkaa. Lähde C on suurehko, ja se sijaitsee kankaan 
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ja suon vaihettumiskohdassa. Pöksyvaaran länsipuolisella, kauniisti lounaaseen viettävällä 
suolla esiintyy useiden aarien alalla katajaa ja siniheinää. 

Alueen metsille on tyypillistä rinteiden kuusikkoisuus ja paikoittainen läpipääsemätön 
tiheys sekä kankaiden päällyksien mäntyvaltaisuus. Aikaisempi puustosukupolvi (APS) on 
hyvin edustettuna. Kilpik~aisia, palokoroisia APS-mäntyjä esiintyy runsaina ryhminä 
mm. Rappovaarassa ja Pöksyvaarassa ja yksittäin soiden laitamilla. Järeimmät niistä ovat 
halkaisijaltaan noin 70 cm. APS-keloja on vähemmän. APS-männyssä Pöksyvaaran 
länsilaidalla on petolinnun pesä. Kosteammissa kohdissa on runsaasti koivupökkelöitä ja 
kaulaamalla tapettuja haapapökkelöitä. Kaulaamatontakin 20-40 cm halkaisijaltaan olevaa 
haapaa kasyaa monin paikoin. Erityisen edustavia lehtipuustossa ovat raidat, jotka ovat 
usein 20-40 cm läpimitaltaan. Rappovaaralta löytyi raita, jonka läpimitta on noin 80 cm! 

Maapuusto on rikasta lajeiltaan. Pitkälle lahonneita APS-maapuita ja kelomaapuita, 
tuoreeseen painottuvaa eri paksuista kuusta, koivua ja haapaa esiintyy. Eniten maapuuta on 
luonnollisesti painaumissa ja notkelmissa. Kankaanpäällyksilläkin on runkoja kuitenkin 
100-200 kpl/ha eli noin puolet parhaimpien osien runkoluvuista. 

Iso Rytivaara sijaitsee noin kolme kilometriä Maariansärkkien suojelualueesta etelään. 
Metsäinventoinnin yhteydessä tavattiin mm. kuukkeli, kaksi pöllöä, pursukääpä, aamikääpä, 
ruostekääpä ja raidankeuhkojäkälä. Suojelun arvoinen se on luonnontilaisuutensa ja 
vanhojen metsien esiintymisen ansiosta. Se sijaitsee valtion maalla. 

86. Paha- ja Seinälampi sekä puro (3-4), Kuhmo 4432 03, (liite 5/6), inv. -94 

Paha- ja Seinälampi sekä Seinälammen läpi virtaava puro ovat lähes luonnontilaisia 
erämaisia pienvesiä Saukkovaaran vanhojen metsien inventointikohteella itärajan pinnassa. 
Se liittyy rajantakaiseen Kostamuksen luonnonsuojelualueeseen. Seinälammen itäpuolinen 
rinnekuusikko on niin tiheää, ettei Seinäahon aukko noin 100 m päästä näy rantaan. 
Lammen yläpuolella kaarteli hiirihaukka. 

Seinälammen puro alkaa lähteestä, jonka vierestä on hakattu. Puron varrella on rehevää 
korpea, samoin Kuttelinpuron varressa, johon Seinälammen puro virtaa. Puronvarren 
maapuu (noin 400 kpl/ha) on lähinnä eri-ikäistä kuusta. Koivua on mukana hieman ja 
ainakin yksi luonnostaan kaatunut tuoreehko 60 cm paksuinen haapa. Aluskasvillisuus on 
saniais-lillukkavaltaista. 

Alueen metsissä on koivua keskimäärin noin 5%, väliin enemmän. Eteläosissa on haavat 
joillakin alueilla kaulattu, mutta esim. rajan tuntumassa on suhteellisen paljon kaulaama-
tonta järeää haapaa. Kaulatut ovat enimmäkseen jo pökkelöityneet tai kaatuneet, osin 
lahonneetkin. Raitaa on metsäpuuna siellä täällä, rykelminä avoimempien ja kosteampien 
paikkojen tuntumassa. Järeimmät raidat ovat 20-30 cm:n paksuisia. Kaikkia lehtipuita on 
latvuskerroksessa. 
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Pahalammen itäpuolella on huomattavan runsaasti 50-80 cm paksua APS-mäntyä sekä 
elävänä että palokärjen kovertamana kelona. Keloja on runsaimmin siellä, missä APS-
puitakin on eniten. Kallioilla ja rämeillä mäntykeloja on noin kymmenesosa elävän puun 
määrästä. Pökkelöitä on noin neljännes elävien lehtipuiden määrästä. 

Maapuuta on keskimäärin 200-250 kpl/ha. Maapuusto painottuu riukuun, mutta harvaksel-
taan on yli 25 cm halkaisijaltaan olevia. Eteläosan parhailla alueilla järeää maapuutakin on 
runsaasti. Koivumaapuuta on paikoitellen puolet maapuustosta. 

Alueella on useita avokallioita, ja Seinälammen puron rannalla kalliojyrkänteitä, joilla on 
maisemallista arvoa. Kallioilla on suojaisia hyllynalusia ja valuvesipaikkoja, joilla kasvavat 
monenlaiset sammalet. Suot ovat erilaisia rämeitä: isovarpu-, tupasvilla- ja sararämettä, 
joissa on joitakin ruohoisempia vetisiä painanteita. 

Kohde sijaitsee kokonaan rajavyöhykkeellä, joten se ei sovellu virkistys- eikä opetuskäyt-
töön. Rauhallisuutensa vuoksi se on arvokas elinympäristö erämaalajistolle, joka saa 
täydennystä Venäjän puolelta. Suojelun arvoinen se on vanhojen metsien esiintymisen ja 
Kostamuksen luonnonsuojelualueen läheisyyden ansiosta. Se on valtion maata. 

87. Lapinjärvi ja -joki, Tuohilammitja Kaljalampi (4), Kuhmo 4414 03, Oiite 5/10), inv. -94 

Lapinjärvi ja -joki, Tuohilammit ja Kaljalampi ovat jokseenkin luonnontilaisia vesiä 
Isosuo-Koirasuon vanhojen metsien inventointialueella. Isosuo-Koirasuo on ojitusrauhoi-
tusaluetta, jota on ehdotettu liitettäväksi Ystävyyden puiston luonnonsuojelualueeseen. 
Lapinjärvi on harvinaisen suuri täysin rakentamaton, pitkälle luonnontilainen järvimaisema. 
Jonkin aukon voi aavistaa rantavyöhykkeen takaa, mutta enimmäkseen järven rannoilla 
vallitsee erämainen rauha. Tämän ovat retkeilijätkin havainneet: rannalla on soutuveneitä, 
nuotiopaikkoja ja hauska polku hiekkakannasta pitkin kaakkoiskärkeen. 

Järvessä on kivinen hiekkapohja ja ainakin lokakuussa hyvin vähän kasvillisuutta. Järvi-
ruokoa, -kaislaa ja pullosaraa on pieninä kasvustoina eli ojitukset eivät ainakaan vielä ole 
rehevöittäneet järveä. Länsipuolella rannat ovat soiset, itäpuolella on komeita kallioita, 
joiden välistä laskee järveen piskuisia puroja. 

Järvestä laskee etelään päin Lapinjoki, joka laajenee välillä mutapohjaiseksi Jokilammeksi. 
Lammen yläpuolella kahden hiekkapeitteisen kalliosaarekkeen välissä on noin 20 m leveä 
lohkareikko, joka näyttää vanhalta jokiuomalta. Jokilammen länsipuolisessa saarekkeessa 
on sekametsää, jossa on 40-50 cm järeää ylispuumännikköä ja haapaa painanteissa jopa 
10%. Koivua on noin 5% ja raitaa yksittäin. Maapuuta on noin 300-400 kpl/ha, josta koivua 
noin kolmannes. 

Lapinjärven ja -joen ympäristön metsät ovat enimmäkseen luontaisesti kehittyneitä 
kuusivaltaisia sekametsiä. Vanhan metsätalouden merkkejä on nähtävissä. Kuusta on 
kaikenkokoista, järeimmät purojen varsilla korpipainanteissa jopa 80 cm halkaisijaltaan. 
Mänty on paikoin ylispuuna, 30-50 cm paksut kohoavat korkeimmalle noin 20 metriin. 
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APS-mäntyjä on kohtalaisesti koko alueeella, eniten muutenkin mäntyvaltaisilla kallioilla 
ja kuivilla kankailla. Mahtavimmat petäjät järven itärannalla ovat 80-90 cm paksuja. 

Lehtipuita on alle kymmenesosa koko alueella. Kosteammissa painautumissa ja kallioiden 
alla haapaa ja raitaa on yksittäin. Haavat ovat usein järeitä (30-60 cm) ja aina kaulaamatto-
mia. Raidankeuhkojäkälää on yksittäisinä, mutta usein runsaina ja elinvoimaisina esiinty-
minä koko alueella. Yli puolitoistametrisiä muurahaiskekoja on useampia. 

Maapuuta on keskimäärin 200 runkoa/ha, monin paikoin 400 runkoa/haja itäosan korpisilla 
kalliovälipuroilla jopa 600 runkoa/ha. Lajit vaihtelevat paikan mukaan; koivu, kuusi ja 
mänty ovat vuoroin vallitsevia. Haapaa ja raitaa on maapuuna ja pökkelönä siellä, missä 
elävänäkin. Kaikkia lahoasteita on ainakin osalla alueesta. Keloja on runsaasti varsinkin 
puustoisilla soilla, soiden reunoilla ja kallioilla. Lapinjärven itäpuolisella kallioalueella 
APS-kelot ovat erityisen edustavia. Samoin koivupökkelöä on soiden laitamilla eniten. 

Erilaisia rämeitä on paljon: isovarpu-, tupasvilla-, rahka- ja sararämettä, lyhytkorsinevarä-
mettä sekä mineraalimaan reunalla toisinaan korpirämettä. Oligotrofista rimpi-, lyhytkorsi-
ja saranevaa on soiden keskiosissa. Lapinjärven luoteiskolkassa, missä pieni puro laskee 
järveen, on laajahko ala mesotrofista nevaa. Tähtisaraa ja siniheinää kasvava ruohoinen 
rimpi- ja lyhytkorsineva muuttuu järvelle päin lähes pelkäksi siniheinikoksi. Järven ja 
Lapinjoen rantamilla on katajavyöhyke. 

Lähes kaikilta puustoisilta soilta on korjattu puuta useaan otteeseen, mutta itse suon pinta on 
rikkomaton. Tien viereen on hiljattain kaivettu yksi oja, ja Louhiahon eteläpuolinen suo on 
ojitettu, mutta se ei ole rannan lähellä. 

Lapinjärven lounaispuoliset Tuohilammit ovat hyvin pieniä suolampia ojittamattomalla 
lyhytkorsinevalla, jota halkovat luode-kaakkosuuntaiset rämejänteet. Itäisempää lampea 
reunustavat toiselta laidalta keidasmaisesti korkeat rämemännyt. Lampien lähimetsät ovat 
enimmäkseen tuoretta kuusivaltaista (80-90%) kangasta, jolla mänty (5%) on vielä ylis-
puuna. Koivun osuus on alle prosentin. Haavat on pääosin kaulattu, mutta yksittäisiä puita 
on jäänyt kaulaamtta. Raitaa tavataan yksittäin. Paikoin on pieni~laisia soistumia. Maapuita 
on kohtuullisesti (noin 150 kpl/ha) sisältäen kuusta, haapaa, koivua ja vaihtelevan ikäistä 
mäntymaapuuta. Pystylahopuita on melko paljon (150 kpl/ha) käsittäen koivupökkelöä, 
kuusiriukua ja mäntykeloa. 

Metsät suon ympärillä ovat ehyitä ja maisemallisesti arvokkaita lukuisine järeine APS-
mäntyineen ja harmaantuneine keloineen. Ympäröivine metsineen Tuohilammit ja niitä 
reunustava suoalue muodostavat erityisen kauniin ja säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden. 

Kaljalampi sijaitsee kolme kilometriä Lapinjärvestä pohjoiseen. Sitä ympäröivän suon ja 
pohjoispuolisen Jäkälälamminsuon välisssä kohoaa suhteellisen luonnontilainen harjanne. 
Pohjoisosa on pääasiassa nuorehkoa männikköä, jossa APS-mäntyjä on tiheälti. Seassa 
esiintyy koivua, myös pökkelöinä ja haapaa harvakseltaan. Maapuusto on etupäässä järeää 
mäntyä ja keloa noin 150 kpl/ha, painottuen pitkälle lahonneeseen. 
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Kaljapurosta etelään on tiheää laelta mäntyvaltaisempaa kuusi-koivusekametsää. Maapuuta 
on noin 300-400 runkoa/ha. Haapaa on 5%, etupäässä halkaisijaltaan noin 30 cm. Ketoja ja 
APS-mäntyjä on huomattavasti, ja suurimmat koivupökkelöt ovat halkaisijaltaan noin 40 
cm. 

Muuten avoimella nevalla kiertää Kaljalampea 15-30 cm halkaisijaltaan olevien mäntyjen 
rinki. Kaljalampi saa vetensä suolta eikä siitä myöskään lähde laskupuroa. Kaljapuron 
eteläpuolisista suo-ojista toinen on melkein ummessa ja toinen korkean seisovan veden 
täyttämä. Lähimmät taimikot ovat Kaljapuron eteläpuolella ja Kuohunsuolla, mutta 
maisema Kaljalammelta on suhteellisen ehyt etäisyyden ja taimikon varttuneisuuden 
ansiosta. 

Kohde soveltuu yhdessä laajan ojittamattoman Isosuo-Koirasuon kanssa virkistyskäyttöön 
mm. retkeilykohteeksi. Opetuskohteenakin monipuolisella ja laajalla lähes luonnontilaisella 
alueella on merkitystä. Suojelun arvoinen se on mm. vanhojen järeäpuustoisten metsien ja 
laajojen luonnontilaisten soiden esiintymisen vuoksi. Se tulisi liittää Ystävyyden puistoon, 
kuten on esitetty. Alue on valtion maata. 

2.3 Puolanka 

77. Nuolipuro (4), Puolanka 3444 04, (liite 5/11), inv. -94 

0 

Nuolipuro alkaa Mustavaaran alapuoliselta suolta ja laskee noin 2,5 km päässä Saarijärveen, 
joka on aiemmassa inventoinnissa todettu arvokkaaksi pienvedeksi. Saarijärven lounais- ja 
koillispuolelta on avohakattu lähimmillään noin 10 m päästä rannasta v. 1992. Koillispuo-
len hakkuuaukea näkyy järvelle, vaikka rantaan on jätetty 10-40 m suojavyöhyke. 

Nuolipuro on enimmäkseen luonnontilainen. Se kulkee lähes ojittamattomalla suolla. Puro 
alkaa ojitetun taimikkoalueen tuntumasta. Alussa kulkee leveä talvitieura puron yli. 
Alkupuolella puro virtaa välillä piilopurona maan sisässä aarniomaisessa muurainkorvessa. 
Porrasahon pohjoispuolinen tuore avohakkuu ulottuu noin 20 m päähän rannasta, joten 
hakkuuaukea näkyy purolle rantametsän läpi. Hakkuulle tuleva metsäautotie on vajaan 200 
m päässä purosta. Puron keskivaiheilla pohjoispuolisen hakkuuaukean reuna on lyhyellä 
matkalla noin 10-20 m päässä rannasta. Aukon itäpuolella on ojitusalue, josta laskee oja 
puroon mutkan tienoilla. Lähellä Saarijärveä puron länsipuolisia kankaita on harvennettu 
aikoinaan voimakkaasti, mutta siitä ei ole kovin suurta haittaa rantamaisemalle. Itäpuolisia 
metsiä ei ole hakattu. 

Nuolipuron loppupuolella molemmin puolin on pienipiirteisen kumpuilevaa maastoa. 
Kallioiset kuivahkon tai kuivan kankaan mäennyppy Iät ovat maisemallisesti mielenkiintoi-
sia. Maisemallista arvoa on myös alkupään korpikuusikolla. Puron varrella kasvaa mm. 
ulpukkaa, raatetta, kurjenjalkaa ja mesiangervoa. Lepakko lenteli puron varressa. 
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Virkistyskäyttöarvoa purolla on lähinnä retkeilykohteena. Nuolipuron suojeluperusteena on 
lähes luonnontilaisuus. Puron alkupuoli on valtion maalla, loppupuoli yksityismaalla. 

78. Kaihlas- ja Risujärvi (3-4), Puolanka 3444 05, 08, Oiite 5/11), inv. -94 

Kaihlas- ja Risujärvi ovat lähes luonnontilaisia erämaajärviä Puolangan itäisimmässä 
kolkassa. Ne ovat yhteydessä toisiinsa parisataametrisen joen välityksellä. Molempien vesi 
on kirkasta, mutta ruskeahkoa. Kaihlasjärven länsipuolella on noin 20 v. mäntytaimikkoa, 
joka ulottuu sadan metrin leveydeltä lähimmillään parinkymmenen metrin päähän rannasta. 
Luoteisrannalle rakennettiin inventointihetkellä mökkiä, jolle tulee tie itäpuolen metsäauto-
tieltä. Itärannalla on varttunutta kuusikkoa Risuvaaran rinteessä. Länsi- ja etelärannan 
lyhytkorsineva ja isovarpuräme ovat ojittamattomat. Kuikkaperhe uiskenteli järvellä. 

Risujärven rantavyöhykkeestä noin 90% on kuivahkoa mänty kangasta ja loput isovarpurä-
mettä. 75% rannasta on moreenia ja 25% turvetta. Valuma-alueesta noin 80% on metsää, 
suota on 10% ja hakattua aluetta ja taimikkoa loput. Koillispuolella on pienehkö tuore 
hakkuu- ja aurausalue noin 50 m päässä rannasta. Hakkuu ei juuri näy järvelle. Tulevan 
Eksyttävänpuron rannat on hakattu noin 15-20 v. sitten. Puron suulla on vanha kalamaja, 
joka sopii hyvin maisemaan. Järven lounaispuolen kangasta on hieman harvennettu, muttei 
aivan rannasta. Rannalla kasvoi mm. järviruokoa, ulpukkaa ja pullosaraa. Tervapääskyt 
lentelivät järvellä. 

Järvillä on merkitystä opetuskohteena ja virkistyskäytössä. Lievistä hakkuista huolimatta ne 
ovat säilyttäneet erämaan tunnun. Järvet tulisi suojella lähes luonnontilaisuuden ja kuikan 
esiintymisen vuoksi. Kaihlasjärven länsiranta ja Eksyttävänpuron varsi ovat yksityismaata, 
muuten rannat ovat valtion. 

79. Ämmänmännikön lähde (4), Puolanka 3444 08, 0iite 5/11), inv. -94 

Ämmänmännikön eteläpuolinen mesotrofinen lähde on läpimitaltaan noin metrin ja 
syvyydeltään noin 20 cm. Siitä lähtee purojuotti, joka virtaa hiljakseen etelään Risusuolle. 
Lähdevaikutus näkyy puron varren kasvillisuudessa ainakin 50 m päähän. Vesi on silmä-
määräisesti arvioituna erinomaista, kirkasta ja hyvänmakuista. Ympäristön maaperä on 
turvetta ja etäämpänä moreenia. 

Rantavyöhykkeestä noin 60% on isovarpurämettä ja 40% mäntymetsää. Lähteen ympärillä 
kasvaa mm. kiiltopajua, vaivaiskoivua, kanervaa, juolukkaa, tupasvillaa, lakkaa, järvi- ja 
metsäkortetta sekä nuokkutalvikkia. Lähdesammalista tavattiin mm. hetesirppisammalta 
(Warnstorfia exannulata) ja useampi lehväsammallaji (Plagiomnium sp.). 

Lähde on muuten luonnontilainen, mutta sen ympärille oli laitettu muutamia kelon pätkiä 
vedenottoa helpottamaan. Lähin hakkuu on reilun 100 m päässä pohjoispuolella Ämmän-
männiköllä, jossa on noin 15 v. mäntytaimikkoa. Suon reunaan on jätetty suojavyöhyke. 
Länsipuolella on varttunutta kallioista männikköä, jota on väljennetty. Leppälintupariskun-
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ta varoitteli ja koppelo lähti lentoon. Eteläpuolinen Risusuo on ojittamaton. Lähin oja on 
noin 200 m itään Suomussalmen puolella. Suojeluperuste on luonnontilaisuus. Lähde on 
valtion maata. 

80. Harmajanpäänlampi (5), Puolanka 3533 05, Oiite 5/11), inv. -94 

Harmajanpäänlampi on täysin luonnontilainen suolampi ojittamattomalla lyhytkorsinevalla. 
Rannalla on joitakin männynkäkkäröitä ja pikkukeloja, joilla on maisemallista merkitystä. 
Kasvillisuuteen kuuluu mm. vaivaiskoivu, lakka, suokukka, tupas- ja luhtavilla, har-
maasara, ulpukka ja raate. Ympäröivät kankaat ovat hakkaamattomat, mutta osa on nuoreh-
koa männikköä. Itäpuolella on kallioita. 

Lammessa on mutapohja, turverannat ja vesi on ruskeaa humuksesta johtuen. Näkösyvyys 
on alle metrin. Ylilampeen lähtevä puro alkaa piilopurona turpeen sisässä ja tulee näkyviin 
vasta noin 400 m päässä. Puro luokiteltiin hyväksi pienvesikohteeksi. Sen varressa on 
luhtaista koivu-pajuryteikköä, jossa on korkeita saramättäitä ja mm. kurjenjalkaa. Ainakin 
kuivana aikana puro muodostuu perättäisistä lätäköistä, joissa vesi ei näytä virtaavan. 
Purolla oli joutsenperhe, jossa oli 3-4 poikasta. 

lampi soveltuu virkistyskäyttöön. Suojeluperusteena on luonnontilaisuus ja maisemallinen 
arvo. Puro luokiteltiin hyväksi pienvesikohteeksi, muttei arvokkaaksi, koska sen rannoilta 
on hakattu aikoinaan. Kohde on yksityismaalla. 

81. Huokostörmän lammet, lähteet ja osa Kivekäspurosta ( 4), Puolanka 3444 02, Oiite 5/13), inv. -
94 

Huokostörmä on myös vanhojen metsien inventointikohde. Alueella on neljä lähiympäris-
töltään luonnontilaista pikkulampea: Kaivoslampi, Koiralampi, Huokoslampi ja Ukonlampi. 
Lammet sijaitsevat ojittamattomalla lyhytkorsinevalla. Lähistön metsät ovat puolukka-
mustikkatyypin tuoretta monilatvuksista lähes 200 v. kuusikkoa, jossa on paikoin järeää 
koivua ja haapaa noin 10% ja mänty-ylispuita yksittäin. Raitoja on etenkin soiden laitamil-
la. Maapuustoa on keskimäärin 50-100 runkoa hehtaarilla, josta valtaosa on koivua ja 
eriasteisesti lahonnutta kuusta. Mänty- ja kuusikeloa sekä koivu- ja haapapökkelöitä on 
melko runsaasti. 

Oj ittamattoman Kauhasuon etelälaidassa on kaksi pientä luonnontilaista mesotrofista 
lähdettä. Lähimmät ojat ovat muutaman sadan metrin päässä, mutta ne ovat vanhoja ja osin 
jo umpeutuneita. Lähteiden eteläpuolisella Kauhaniemellä on vanhaa VMT-kuusikkoa. 

Kivekäspuro ja siihen Huokoslammen itäpuolelta laskeva pieni puro ovat rehevyydeltään 
merkittäviä. Niiden varressa on mm. runsaspuustoista ruohokorpea. Pikkupuron varressa 
kasvaa mm. Kainuussa silmälläpidettävää pohjanruttojuurta (Petasites frigidus). Kivekäs-
puron rannoilla on pääosin luonnontilaista, luhtaista ruohokorpea. Siihen rajauksen sisällä 
laskevat muutamat ojat ovat jo osin umpeutuneita 1930-luvulla kaivettuja ojia. Ylempää 
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puron varresta rajauksen ulkopuolelta yksityismaalta on hakattu ja ojitettu. Kivekäspuron 
pohjoispuolisilla kangassaarekkeilla on lahopuustoltaan edustavimmat metsäkuviot. Puron 

reilun 200 m päässä kulkee metsäautotie. Toinen tiepisto kulkee rajauksen läpi 
pohjoisosassa. 

Alueen lintuhavaintoja ovat mm. sinisuohaukkapari, varpushaukka, korppi, kuukkelipoikue, 
pohjantikka, metso ja palokärjen syönnökset. Vanhan metsän itiökasvi-indikaattorilajeja 
ovat mm. pikireunakääpä ja raidankeuhkojäkälä. 

Kohde on Puolangalla poikkeuksellisen suuri yhtenäinen ojittamattomien soiden, hakkaa-
mattomien vanhojen metsien ja luonnontilaisten pienvesien muodostama kokonaisuus, joka 
rajoittuu joka puolelta viime vuosina intensiivisen metsätalouden kohteena olleisiin 
alueisiin. Tärkein suojeluperuste on kohteen luonnontilaisuus ja monipuolisuus, sillä 
kohteella esiintyy lähes kaikkia pienvesityyppejä. Uhanalaisen silmälläpidettävän pohjan-
ruttojuuren esiintyminen on lisäksi yksi suojeluperuste. Alueella on merkitystä myös 
opetuskohteena ja virkistyskäytössä. Se on valtion omistuksessa. 

82. Tammakankaan läbteikköja osa Väljäjoesta (4), Puolanka 3444 01, Oiite 5/13), inv. -94 

Tammakankaan vanhojen metsien inventointikohteeseen liittyy lähteikkö ja luonnontilaiset 
osuudet Väljäjoesta ja Pahkapurosta. Väljäjokea reunustavat osin luhtaiset ruoho- ja 
muurainkorvet. Joen eteläpuolella on pääosin tuoretta monilatvuksista kangasta, jolla 
koivua ja haapaa tavataan yksittäin. Aihkimäntyjä ja palokantoja on paikoin. Maapuita 
esiintyy kohtuullisesti (lähes 200 kpl/ha) ja pystylahopuita hieman enemmän, enin osa 
kuusiriukua. Koivupökkelöitä, mänty- ja kuusikeloja on myös runsaasti. Rajauksen läntisin 
metsäsaareke Väljäjoen eteläpuolella on muusta poiketen nuorempaa, noin 40-vuotiasta 
aukkoista sekametsää, jossa kataja muodostaa tiheän pensaskerroksen. 

Pahkapuron latvoilla on myös rehevää ruohokorpea, nevarämettä ja isovarpurämettä. Puron 
alun eteläpuolella vajaan 200 m päässä sijatsevan luonnontilaisen lähteikön ympärillä on 
ojittamatonta muurainkorpea. Lähimmät ojat ovat reilun 200 m päässä lounaispuolella. 
Hieman etäämpänä on kuusivaltaista monilatvuksista tuoretta kangasta. 

Lajihavainnoista mainittakoon mm. pohjantikka, palokärki, kuukkeli, Pahkakankaalla 
metson soidialue sekä pursukääpä, joka on aamiolaji. Alue rajoittuu kauttaaltaan käsiteltyi-
hin metsiin ja soihin. Sillä on virkistyskäyttöarvoa.Tärkeimmät suojeluperusteet ovat 
luonnontilaisuus ja monipuolisuus. Kohde sijaitsee valtion maalla. 

83. Katajasuon lammetja Kalmonpuron latvat (4), Puolanka 3443 03, 0iite 5/13), inv. -94 

Katajasuon laajaan metsäinventointikohteeseen sisältyy kolme pientä lampea ja Kalmon-
puron kolme latvahaaraa. Kalmonlampi, Katajalampi ja Kalliolampi ovat maisemallisesti 
edustavia turverantaisia suolampia. Ympäröivällä ojittamattomalla Katajasuolla on mm. 
rahka- ja nevarämettä sekä lyhytkorsi- ja suursaranevaa. Kalliolammen ja Kalmonlammen 
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läpi virtaa Kalmonpuron latvahaarat. Katajalammestakin lähtevä piilopuro yhtyy Kal-
liolammen läpi virtaavaan haaraan. Purojen varsilla on monin paikoin edustavia, osin 
luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia. Puusto on erityisen järeää puronvarsikorvissa, kuten 
Lampiniittyyn laskevan samoin kuin Pitkäsuolta alkunsa saavan, Kalliolammelta etelä-
lounaaseen sijoittuvan puron varressa. Osa puron latvoista saa alkunsa Kataja- ja Kal-
liosuolta lähteisyyttä ilmentäen. 

Ympäröivät metsät ovat valtaosin ikääntyneitä kuusikkovaiheen kankaita, joilla on harva 
mänty-ylispuusto. Aiemman puustosukupolven (APS) järeitä mäntyjä ja keloja esiintyy 
paikoin. l..ahopuista valtaosa on kuusta ja koivua. Varsinkin Katajalammen eteläpuolella on 
aamiomaista puolukka-mustikkatyypin kuusikkoa. Puusto on korkeaa kuusen yltäessä 
paikoin 25-26 metriin. Maapuita on runsaasti ja monipuolisesti, samoin pystylahopuuta. 
Haapamaapuut ja pystyssä olevat haapapökkelöt lienevät osin syntyneet kaulauksen 
tuloksena. 

Alueella tehtiin havaintoja mm. puukiipijästä, töyhtötiaisesta, pohjantikasta, palokärjestä, 
hiirihaukasta, metsosta, aarnikäävästä, pikireunakäävästä ja raidankeuhkojäkälästä. 

Vanhoista hakkuista kertovia määrämitta- ja tervanpolttokauden kantoja on yleisesti. 
Tuoreita hakkuita ei rajauksen sisällä ole. Virkistyskäyttöön kohde sopii hyvin, sillä vajaan 
parin kilometrin päästä kulkee UKK-reitti pohjoispuoliselle Hepokönkäälle. Suojeluperus-
teena on luonnontilaisuus ja arvokkaat rantametsät. Alue on valtion maata. 

84. Josuanlampi (5), Puolanka 3444 04, Oiite 5/12), inv. -94 

Josuanlampi kuuluu Josuanvaaran vanhojen metsien inventointikohteeseen. Turverantainen 
200 m pituinen pikkulampi sijaitsee ojittamattomalla rämeellä. Ympäristön suot ovat 
pienimuotoisia kumpareisine ja sokkeloisine metsäsaarekkeineen. Hyväksi pienvedeksi 
aiemm~ inventoinnissa luokiteltu Heinijoki virtaa reilun 200 m päässä lammen pohjois-
puolella. 

Lammen pohjoispuolella on tiheää monilatvuksista tuoreen kankaan kuusikkoa ulottuen 
Heinijoen rantaan. Koivun osuus on viitisen prosenttia, nuorta haapaa tavataan paikoin. 
Maapuuta on jopa 300 kpl/ha sisältäen koivua, vanhaa mäntymaapuuta, mäntykelomaapuu-
ta, yksittäin haapaa ja lähellä jokea järeää kuusta. Pystylahopuut (lähes 100 kpl/ha) ovat 
koivupökkelöä, kuusikeloa ja mäntykeloa palonjälkineen. Lammen eteläpuolisen Josuan-
vaaran rinteessä on enemmän koivua kasvavaa tuoreen kankaan sekametsää. 

Alueella tehtiin havaintoja mm. kuukkelista, pohjantikasta, kurjesta, metsosta ja raidan-
keuhkojäkälästä. Geomorfologialtaan mielenkiintoinen alue soveltuu mm. maantieteen 
opetuskohteeksi ja virkistyskäyttöön. Suojelua voi perustella luonnontilaisuudella. Kohde 
on valtion omistuksessa, mutta reilun 100 m päässä länsipuolella on yksityismaapalsta. 

85. Huuhkajakankaan lammet (4), Puolanka 3444 03, Oiite 5/12), inv. -94 
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Huuhkajakangas kuuluu suurelta osin harjujensuojeluohjelmaan ja se on myös vanhojen 
metsien inventointikohde. Jyrkästi kohoavat harjut ja niiden väliin jäävät suppalammet sekä 
näitä laajalti ympäröivät kumpuilevat kankaat muodostavat arvokkaan maisemakokonai-
suuden. Pienvesirajaukseen kuuluu kuusi pientä suppalampea, joilla ei ole nimeä. 

Alue on mannerjään ja sulamisvesien voimakkaasti muovaamaa harjumaisemaa äkillisine 
korkeusvaihteluineen. Keskivaiheilla on jyrkästi suppalampeen putoava rotkomainen ja 
puustoinen rakkakivikkorinne paikassa, jossa kallioperä työntyy irtaimen maa-aineksen 
läpi. Eteläisimmän lammen lounaisrannalla on kalliojyrkänne. 

Lampien rantametsät ovat valtaosin kuivia ECT-tyypin mäntykankaita. Tuoretta kangasta 
esiintyy alavilla paikoilla yksittäisten lampien ympärillä. Kaksi pienintä lamparetta poik-
keavat muista; männikön sijaan niitä ympäröi järeä lehtipuuvaltainen metsä. l.ampareiden 
kaakkoispuolella on pienialainen rehevä lehto, jossa kasvaa mm. isoalvejuurta ja kotkansii-
peä. Lahopuustoa on vähän lukuunottamatta suppien pohjia. Palokantoja esiintyy harvak-
seltaan, samoin palokoroja. Luooe-kaakkosuuntaisen suppalampiketjun itäpuolella rintees-
sä on lähteitä ja tihkupintoja. 

Alueen länsipuolella kulkee metsäautotie lähimmillään vajaan 100 m päässä lammista. 
Männiköt on lähes kauttaaltaan harsintahakattu, tosin viimeisistä hakkuista on kulunut jo 
huomattavan paljon aikaa. Itäpuolinen yksityismaapalsta on avohakattu ja on nyt taimikkoa. 
Myös lampien etelä-, itä- ja pohjoispuolella on vanhoja avohakkuita lähimmillään noin 
100 m päässä lammista. 

Kohteen lintuhavaintoja ovat mm. korppi, pohjantikka, palokärki ja metso. Vanhan metsän 
itiökasvi-indikaattorilajeista havaittiin kotkansiipi, raidankeuhkojäkälä ja ireunakääpä. 
Alue on suojelunarvoinen mm. erikoisen geomorfologiansa ansiosta, jonka vuoksi se sopii 
mm. maantieteen opetuskohteeksi sekä virkistyskäyttöön. Maanomistajana on valtio. 

2.4 Ristijärvi 

8. Saarijärvi, Saarijoen alkuja lähteet (3-4), Ristijärvi 4412 08, (liite 5/14), inv. -89 ja -94 

Saarijärvi on kaunis kirkasvetinen erämaajärvi Ristijärven itäosassa. Siitä lähtevä Saarijoki 
on alkuosastaan lähes luonnontilainen. Joen itärannalla on kolme luonnontilaista lähdettä. 
Saarijärven rantametsät ovat hakkaamatonta yli 100 v. kuivahkoa kangasta. Vain järven 
itäpuolella on hakkuita aivan rantametsissä. Sielläkin rantaan on jätetty noin 20 m suoja-
vyökyke. Järveen pohjoisesta laskevan Raatejoen kohdalla on laaja hakkuuaukko, mutta se 
ei ulotu rantaan. Pohjoispuolella kulkee metsäautotie lähimmillään noin 50 m päässä. Järven 
eteläpuolella on yksi kesämökki, joka ei erotu vastarannalta katsottaessa. Pohjoisrannalla on 
kalastajille tarkoitettu keittopaikka. 

Saarijärven ranta on enimmäkseen moreenia, kivikkoa ja osin turvetta. Itärannalla on 
avokallioita. Näkösyvyys on 1-2 m. Järven luoteispuolella rantaan työntyy pienialainen 
nevaräme. Rannalla kasvaa mm. korpikastikkaa, jouhi- ja pullosaraa, metsälauhaa, vaive-
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roa, ruohokanukkaa, terttualpea, kurjenjalkaa, siimapalpakkoa (Sparganium gramineum ), 
pikkupalpakkoa (S. minimum) ja ulpukkaa. Itäpuolelta järveen laskee kaksi pientä puroa, 
joiden varrella kasvaa mm. kurjenjalkaa, metsäkortetta ja raatetta. 

Saarijoki on alkuosastaan kivikkorantainen kaunis joki, jonka varressa kasvaa mm. korpi-
imarretta, rentukkaa ja hiirenporrasta. Noin 200 m järvestä etelään hakkuut tulevat kiinni 
jokeen, mutta muuten rannoilla on vanhaa metsää. Paikoin joen rantametsissä on runsaasti 
kuusilahopuuta. 

Joen itärannalla sijaitsee kolme meso-eutrofista lähteikköä, joiden ala vaihtelee muutamas-
ta neliömetristä kymmeneneen neliömetriin. Kaikista juoksee muutaman metrin mittainen 
lähdepuro Saarijokeen. Sammallajisto koostuu valtaosin keskiravinteisen lähteen lajeista: 
lähdesammal (Philonotis) sp., kilpilehväsammal (Rhizomnium punctatum) ja hetehiiren-
sammal (Bryum weigelii). Jonkin verran esiintyy rassisammalta (Paludella squarrosa ). 
Putkilokasveista lähteiköillä kasvaa mm. pohjanhorsmaa (Epilobium hornemannii), suo- ja 
metsäkortetta sekä kurjenjalkaa. I..ähteikköjen ympäristössä kasvaa harmaaleppää ja joitakin 
kookkaita raitoja. 

Saarijärvellä on jo virkistyskäyttöä, ja pohjoisrannalle on rakennettu mm. keittopaikka. 
Suojeluperusteena ovat edustavat luonnontilaiset pienvedet ja maisemalliset tekijät. 
Vanhojen metsien esiintyminen Saarijärven rannoilla nostaa kohteen arvoa. Se sijaitsee 
valtion maalla. 

16. Autiojärvi, Vaaranaluslammit, Nimetönlampi ja lampien lasku puro (5), Ristijärvi 4412 08, 09, 
(liite 5/14), inv. -94 

Alue on myös vanhojen metsien inventointikohde. Autiojärvi on täysin luonnontilainen 
erämaajärvi Ristijärvenja Kuhmon rajamailla. Rantavyöhykkeestä on noin 60% kuusimet-
sää ja 40% isovarpurämemännikköä. Rannasta on noin 70% turvetta ja loput moreenia. 
Järven rannalla kasvoi mm. ulpukkaa ja kurjenjalkaa. Eteläpuolisella Autiovaaralla on 
komeaa ikääntynyttä aamiokuusikkoa, jossa on runsaasti (noin 40%) isoja koivuja ja 
haapoja. Raitaa, p ajaa ja leppää on kohtalaisesti. Nuorta kasvavaa lehtipuuta on paljon. 
Järeää maapuustoa on huomattavasti joka puolella, samoin pystylahopuita. Vanhojen 
metsien inventoijat löysivät Autiovaaralta runsaasti Dactylorhiza-suvun kämmeköitä ja 
korallihaarakkaan, joka on tyypillisesti vanhojen metsien laji. 

Läntisempi Vaaranaluslampi on täysin luonnontilainen turverantainen suolampi. Lammen 
rannalla olijoutsenenjätöksiäja höyheniä. Itäisempi Vaaranaluslampi on muuten luonnon-
tilainen, mutta itäpuolen kangasta on avohakattu noin 40-50 m päässä rannasta, joten 
hakkuu kuultaa suojavyöhykkeen läpi lammelle. Raatevaaran eteläreunalla on kapealti 
nuorta mäntytaimikkoa, joka on saattanut syntyä luontaisesti. Muuten Raatevaara on vanhaa 
männikköä, jossa on runsaasti APS-mäntyjä. Elävä lehtipuusto koostuu enimmäkseen 
koivuista. Jonkin verran kasvaa raitaa ja pihlajaa. Molempien lampien rantavyöhykkeestä 
on suurin osa isovarpurämettä. Lyhytkorsinevaa on varsinkin itäisemmän lammen rannalla. 
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Pieni osa rantavyöhykkeistä on kuusikkoa. Rannoilla kasvaa mm. ulpukkaa ja raatetta. 
Molemmilla lammilla oli telkkiä. 

Lampien välinen puro on luonnontilainen, ja sen varressa on mm. muurainkorpea. Puron ja 
lampien eteläpuolisen kankaan reunoilla on aamiomaista kuusikkoa, jossa on isoja haapoja 
ja melko runsaasti maapuuta. Rannoilla on maisemallisesti arvokkaita mäntykeloja harvak-
seltaan. Ylempänä on mäntyvaltaisempaa ja aukkoisempaa. 

Vaaranaluslammista Raatejärveen laskeva puro on luonnontilainen. Rannoilla on enimmäk-
seen isovarpurämettä ja etäämpänä rannasta lyhytkorsinevaa ja suursaranevaa. Suot ovat 
ojittamattomia. Rantamilla on joitakin keloja, kitukasvuisia koivuja ja männynkäkkäröitä. 
Kasvillisuuteen kuuluu mm. ranta-a ulpukka, raate, kurjenjalka, myrkkykeiso ja 
pullosara. Puron loppupää virtaa jyhkeässä korpikuusikossa. 

Puron tuntumassa sijaitseva pieni Nimetönlampi on muuten luonnontilainen, mutta luoteis-
puolella noin 300 m päässä olevaa kangassaareketta on avohakattu. Hakkuu näkyy avosuon 
takaa lammelle. Lammen rannalla on korkea turvekumpureunus, jolla kasvaa muutamia 
mäntyjä sekä jokunen mäntyaihki ja -kelo. 

Hyväksi muttei arvokkaaksi pienvedeksi luokiteltu Raatejärvi on muuten luonnontilainen, 
mutta etelä- ja lounaispuolen kankailla on hakkuuaukeita, joissa kasvaa nyt alle 10 v. 
mäntytaimikkoa. Eteläpuolella hakkuu ulottuu aivan rantaan ja lounaispuolen hakkuut ovat 
noin 200 m päässä rantasuon takana. Hakattujen kankaiden reunat on ojitettu. Lähimmät 
ojat ovat noin 40 m päässä järven rannasta. Itä- ja luoteisrannalla on aarniomaista iäkästä 
metsää ja joitakin isoja keloja ja aihkeja. Raatejärven pohjoispuolisessa metsäsaarekkeessa 
lehtipuuston osuus kohoaa 50 prosenttiin. Länsipuolella rantavyöhykkeessä on mm. 
lyhytkorsinevaa. Itärannalla oli useita nuotiopaikkoja, joten järvi on kalastajien ja retkeili-
jöiden suosiossa. Järvellä oli joutsenpari kahden poikasen kanssa. Riekon ja kurkien ääntä 
kuului järvelle. 

Alue soveltuu hyvin virkistyskäyttöön mm. kalastus- ja retkeilykohteeksi erämaisuutensa 
ansiosta. Sillä on ennestäänkin paljon virkistyskäyttöä, sillä inventoinnin yhteydessä 
tavattiin mm. marjastajia ja kalastajia. Suojelun arvoiseksi kohteen tekee luonnontilaisuus 
ja aarniomaisten metsien esiintyminen. Maanomistaja on valtio. 

17. Juurikkalampi, Löytölampija niiden laskupuro (4-5), Ristijärvi 4412 OS, (liite 5/15), inv. -94 

Kohde kuuluu myös vanhojen metsien inventointirajaukseen. Juurikkalampi, Löytölampi ja 
niitä yhdistävä laskupuro ovat luonnontilaisia pienvesiä ojittamattomalla suolla. Juurikka-
lammen rantavyöhyke on enimmäkseen kuivahkoa mänty kangasta ja osin isovarpurämettä. 
Ranta on lähes kokonaan turvetta. Lammen koillispuolisessa Hoikanlehdossa on jäljellä 
vanha mäntyvaltainen kuvio, jossa on runsaasti järeää mäntymaapuuta ja keloja. Muuten 
Hoikanlehtoa on hakattu viime vuosina melko paljon. Kuvion eteläpuolella Juurikkalam-
men itäpuolella on pienialainen rehevä suo, jolla kasvaa runsaasti katajaa ja siniheinää. 
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Juurikkalammen eteläpuolisella kankaalla on mänty-koivusekametsää, jossa on kohtalai-
sesti haapoja. Maapuuta on varsin paljon (noin 200-300 kpl/ha), josta enin osa on koivua. 
Järeää mäntymaapuuta on myös huomattavasti. Juurikkalammen eteläpuolelta alkaa toinen 
puro, joka laskee Kotapuroon ja edelleen Kalliojokeen. Myös tämän puron alkupuoli on 
luonnontilainen ja sen vanessa on mm. muurainkorpea. Lammen lounaispuolista Mäntysel-
kämää on harvennettu etelämpää, muttei viimeaikoina aivan suon reunasta. 

Lampien laskupuro mutkittelee enimmäkseen avoimella rimpinevalla, jossa on pitkiä 
korkeita jänteitä rimpien välissä. Rimmet eivät olleet kovin vetisiä kuivan kesän aikaan. 
Löytölammen eteläpuolella puron varressa on muurainkorpea. Puron loppupään yli menee 
metsäautotie. Puro laskee Kalliojärvestä lähtevään Kalliojokeen kadoten välillä turpeen 
sisään piilopuroksi. 

Löytölampi on myös luonnontilainen pikkulampi lyhytkorsinevalla. Edempänä rannasta on 
rämemännikköä. Löytösuon pohjoispuolella kankaiden reunoja on ojitettu reilun 200 m 
päässä lammesta. Kuusikkokankailla on runsaasti lahopuustoa, lähinnä kuusta ja koivua. 
Haavat on enimmäkseen kaulattu, mikä lisää haapalahopuun määrää. Haapoja on säästynyt 
pienellä niemekkeellä Löytölammen koillispuolella. Notkoissa on raitoja, joilla kasvaa 
runsaasti raidankeuhkojäkälää. 

Juurikkasuon seutu soveltuu vielä lähes erämaisena virkistyskäyttöön. Suojelun arvoinen se 
on lähinnä luonnontilaisuuden ansiosta. Maat kuuluvat valtiolle. 

18. Kaivoslammit (4-5), Ristijärvi 4412 05, Oiite 5/15), inv. -94 

Kaivoslampiin kuuluu neljä luonnontilaista pientä lampea noin kilometrin Juurikkasuon 
lammista kaakkoon. Kaksi suurempaa lampea ovat noin 250-300 m mittaisia. Niiden 
pohjoispuoliset lammet ovat vain vajaan 50 m mittaisia. Turverantaisten lampien rannoilla 
on kuivahkoa mäntykangasta ja isovarpurämettä. Itäisimmän lammen rannalla on myös 
lyhytkorsinevaa. Kasvillisuus on tyypillistä (ulpukkaa, lakkaa, tupasluikkaa ym.). Lähimmät 
ojat ovat noin 100 m päässä etelä- ja pohjoispuolella. Metsäautotie kulkee reilun 100 m 
päästä lampien länsipuolelta. 

Kohteen suojeluperusteena on luonnontilaisuus ja erämaisuus. Sillä on myös virkistyskäyt-
töarvoa. Kohde sijaitsee valtion maalla. Se on Kalliojärvi-Pitämävaaran vanhojen metsien 
inventointirajauksen tuntumassa. 

19. Kalliojärvija Pieni Kalliojärvi (4-5), Ristijärvi 4412 05, Oiite 5/15), inv. -94 

Kohde kuuluu vanhojen metsien inventointirajaukseen ja sillä on seutukaavavaraus. 
Kalliojärvi on kilometrin mittainen luonnontilainen erämaajärvi. Rantavyöhykkeestä noin 
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80% on osin kuusi-, osin mäntyvaltaista sekametsää ja loput lyhytkorsinevaa sekä rehe-
vämpää rinnesuota. Ranta on enimmäkseen moreenia ja osin turvetta. Koillisrannalla on 
kalliojyrkänne, josta järvi on saanut nimensä. 

Kalliojärven eteläpuolella sijaitseva Kalliojärvenkangas on vanhaa mäntyvoittoista seka-
metsää. Maapuita on paikoitellen runsaasti. Kankaalla kasvaa useissa paikoissa vanhoja 
haapoja, jotka ovat halkaisijaltaan yli 40 cm. Raidat ovat tavallisia, ja niillä kasvaa usein 
raidankeuhkojäkälää. Etenkin järveen viettävät rinteet ovat luonnonarvoiltaan hyviä. Ne 
ovat rehevämpiä kuin kankaan yläosat, ja niissä on kuusi valtapuuna. Etelärinteessä on 
katkopuro, jota pitkin rinteen yläosassa sijaitsevan suon vedet virtaavat järveen. 

Järven itäp~ on rinnesoita, joiden rinteiden kaltevuus on noin 5 astetta. Nämä rinnesuot 
ovat pintavesien vaikutuksesta reheviä, vaikka alueen suot yleensä ovat karuja lyhytkor-
sinevoja. Rinnesuolta laskee luonnontilainen puro järveen. Puronsuun pohjoispuolella on 
vanhaa mustikkatyypin kuusikkoa, jossa on järeitä haapoja. Paikoitellen kasvaa rehevyyttä 
ilmentäviä kasveja kuten metsäalvejuurta ja korpi-imarretta. 

Pienen Kalliojärven rantametsät ovat kuivempia mäntykankaita. Ne ovat pienipiirteisen 
kumpuilevia. Rantavyöhyke on enimmäkseen isovarpurämettä. Rannalla oli vene ja 
nuotiopaikka, joten alueella on kalastus- ja muuta virkistyskäyttöä. Metsäautotie kulkee 
noin 60 m päästä länsipuolelta. Pienestä Kalliojärvestä lähtevän Kalliojoen varressa on 
ojituksia reilun 200 m päässä. 

Alueella havaittiin vanhan metsän indikaattorilajeista raidankeuhkojäkälä, palokärki ja 
metso. Muita lajeja olivat mm. nuokkutalvikki ja pyy. Suojelun arvoiseksi kohteen tekee 
luonnontilaisuus, vanhat rantametsät sekä maisemallinen ja virkistyskäyttöarvo. Se on 
valtion maalla. 

2.5 Suomussalmi 

12. ltäjärvi, ltäjokija Koirapuro (4-5), Suomussalmi 4422 05, 08, Oiite 5/16), inv. -89 ja -94 

Itäjärvi (noin 70 ha) ja Koirapuro ovat luonnontilaisia vesiä Itäjärven vanhojen metsien 
inventointikohteella vain noin 15 kilometrin päässä Ämmänsaaresta. Itäjoen pohjoispuolella 
on vanhoja hakkuita ja ojituksia, mutta se on otettu rajaukseen mukaan mm. monipuolisen 
kasvillisuutensa vuoksi. Aiemmassa inventoinnissa Itäjoki on todettu hyväksi pienvesikoh-
teeksi. 

Itäjärven metsät ovat harvinaisen hyvin säilyttäneet luonnonmetsäpiirteiden moninaisuuden. 
Lähes kaikki metsät ovat ikääntyneitä, valtapuustoltaan 150-170-vuotiaita. Itäjärven 
rannat ovat pääasiassa kangasmaata, mutta isovarpuista rämekasvillisuutta esiintyy myös. 
Metsät jakautuvat melko tasan tuoreisiin ja kuivahkoihin kankaisiin. Notkoissa metsäkur-
jenpolvi ja metsäimarre ovat paikoin runsaita. Pahalahden pohjukassa on puutonta louhik-
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koa. Koiralahden etelärannalla on pääosin kangaskorpea, metsäkortekorpea ym. Jänisnie-
men pohjoisrinteen notkelmassa on luhtaisuutta. 

Itäjärven itärannalla on kaksi vaaraa, Jänisniemi ja Pykälävaara, joiden jyrkät rinteet 
laskevat Itäjärveen. Vaaroilla on runsaasti kilpikaarnaisia APS-mäntyjä, läpimitaltaan 40-
70 cm:n ke onkia. Jänisniemen etelärinne sekä Pahalahden ja Hautalahden jatkeena 
olevien notkojen rinteet ovat osin kallioisia. Sekä Jänisniemellä että Pykälävaaralla on 
soistuneita notkoja. 

Itäjärveen etelästä laskeva Koirapuro virtaa osittain melko jyrkkärinteisessä laaksossa. 
Puron varsi on luhtaista ja laikuittain jopa lehtokorpimaisen (lajeina mm. sudenmarja ja 
hiirenporras) rehevää. Pitkin matkaa esiintyvät korpi-imarre, mesiangervo, rentukka ja 
okarahkasammal. Koirapuron pohjoisimman osan itäpuolella on lähteistä rämettä, jolla mm. 
rassisammal (Paludella squarrosa) on runsas. Myös puumaista harmaaleppää on hyvin 
runsaasti, ja yli 20 cm:n läpimittaisia puita on useita. Puron varrella on hyvin runsaasti 
järeitä kuusimaapuita. Koirapuron ympäristö on varsinkin kääpien kannalta pienilmastolli-
sesti edullinen notkelma. Puron varrelta on aiemmin löytynyt vaarantunutta lohkokääpää 
(Diplomitoporus crustulinus). Puron länsipuolisen kankaan länsireunaa on osin ojitettu ja 
harsittu. 

Pienestä Itäjärvestä Pesiöjärveen laskevan Itäjoen rantavyöhykkeestä noin 80% on suota ja 
20% sekametsää. Joessa on ilmoituksen mukaan tammukkaa. Joenvarren kasvillisuus on 
rehevää. Siellä kasvaa mm. rönsyrölliä (Agrostis stolonifera), rantapuntarpäätä 0Iopecurus 
aequalis), viita- ja korpikastikkaa, viilto-, harmaa-, juurto-, pallo-, jouhi-, muta-, riippa-
' jokapaikan-, pullo- ja tuppisaraa, nurmi- ja metsälauhaa, jouhivihvilää, siniheinää, 
rantanurmikkaa (Poa palustris), ruokohelpeä (Phalaris arundinacea), järvi-, suo- ja 
metsäkortetta, metsä- ja korpi-imarretta, luhta- ja tupasvillaa, rentukkaa, ulpukkaa, 
raatetta, isovesihernettä (Utricularia vulgaris), siimapalpakkoa (Sparganium gramineum ), 
purovitaa (Potamogeton alpinus), kurjenjalkaa, suoputkea, terttualpea, maitohorsmaa, 
ruohokanukkaa, mesiangervoa, rantamataraa, metsäkurjenpolvea, ahokeltanoryhmää 
(Hieracium vulgata-ryhmä), oravanmarjaa, metsätähteä, metsä- ja kangasmaitikkaa, 
rönsyleinikkiä, lakkaa, lillukkaa, mesimarjaa, kultapiiskua, korpi- ja suo-orvokkia, 
korpipaatsamaa, pohjan-, kiilto- ja mustuvapajua sekä pihlajaa. 

Itäjärven alueen metsissä koivun osuus runkoluvusta on yleensä noin 10%, notkoissa 
huomattavasti suurempikin. Notkoissa koivu on myös järeää, muutamia yli 40 cm:n 
läpimittaisiakin havaittiin. Noin 30 cm:n läpimittaisia haapoja esiintyy yksittäin. Harmaa-
leppää on yleisesti pensaana ja notkoissa pieninä puinakin. Puumainen raita on yleinen 
yksittäispuu notkoissa. 

Lahopuusto on runsasta. Järeitä keloja esiintyy yksittäin, paikoin hyvinkin järeinä. Järeät, 
pitkällelahonneet APS-mäntymaapuut näkyvät metsäkuvassa jokseenkin kaikkialla. Järeitä 
kuusimaapuita esiintyy koko alueella, myös mäntyvaltaisilla kuvioilla. Pienissäkin notkois-
sa ne ovat runsaita. 
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Itäjärveltä on metsäinventoinnin yhteydessä löytynyt em. lohkokäävän lisäksi sirppikääpää, 
joka on ehdolla silmälläpidettävien lajien listalle, sekä pursukääpää, rusokantokääpää, 
pikireunakääpää ja aamikääpää, jotka ovat vanhan metsän indikaattorilajeja. Muita alueen 
kääpälajeja ovat mm. ruostekääpä, korpiludekääpä, riukukääpä ja kuusenkääpä sekä 
jäkälälajeja mm. raidankeuhkojäkälä, joka on vanhan metsän indikaattorilaji. Kotirannan ja 
Niemelän lähinnä kääpiin perustuva vanhojen metsien pisteytys (Kotiranta ja Niemelä 
1993) sijoittaa Itäjärven jo tämän inventoinnin yhteydessä havaitulla lajistolla luokkaan 
"arvokkaat metsäalueet". Eläimistöön kuuluvat mm. silmälläpidettävä liito-orava sekä 
pohjantikka ja töyhtötiainen, jotka ovat vanhan metsän indikaattorilajeja. Lisäksi järvellä 
pesii uhanalaista linnustoa. 

Varsin luonnontilaisten metsien ja soiden ympäröimä melko kookas Itäjärvi on poikkeuk-
sellinen koko Kainuussa. Komeiden vaarojen ja rantojen aihkimäntyjen ansiosta maisema 
on suorastaan jylhä. Suojelun arvoinen kohde on mm. uhanalaisen lajiston ja arvokkaiden 
vanhojen metsien esiintymisen vuoksi. Järvi on valtion maalla, mutta Itäjoen keskiosa on 
y ksityismaalla. 

49. Niittylampi (4), Suomussalmi 451106, (liite 6/35, sivu 169), inv. -92ja -95 

Niittylampi on 350 m pitkä enimmäkseen turverantainen ruskeavetinen suolampi Ahven-
lammen soidensuojelualueen eteläreunalla Riuskanselkosella. Rantavyöhykkeestä on noin 
20% kuusivaltaista, 15% mäntyvaltaista ja 30% koivuvaltaista sekametsää sekä 35% suota. 
Suosta osa on sara- ja lyhytkorsinevaa, osa on vetistä rimpinevaa, jossa on puustoisia 
jänteitä. Hieman on isovarpurämettä. Niittylammen länsipuolella on korkeiden mäntyjän-
teiden ympäröimä pieni lampare. Eteläpuolen paikoin soistunut metsä on alle 80-vuotiasta 
ja pohjoispuolen sekametsä yli 100-vuotiasta. Rannalla on muutama yli 150-vuotias mänty 
ja kelo. 

Lampi inventoitiin lentokoneesta kesällä -92 ja todettiin tuolloin luonnontilaiseksi. 
Maastoinventointi tehtiin talvella -95. Lammen kaakkoispuolelta on avohakattu vajaan 100 
m päässä rannasta. Hakkuut eivät kuitenkaan juuri näy rantaan, koska välissä on puustoista 
rämettä ja kapea mäntykangaskaista. Rantasuot ovat ojittamattomat. Lähistöllä lensi 18 
teeren parvi. Suojeluperuste on luonnontilaisuus ja soidensuojelualueen läheisyys (raja 
aivan pohjoisrannan tuntumassa). Lampi oli ennen yksityismaalla, mutta on ostettu valtiolle. 

72. Risti-Luoma, Ruoho-Luoma, Luomaojoki (osa)ja Luolalampi (3-4), Suomussalmi 4513 03, 
(liite 5/19), inv. -94 

Risti-Luoma, Ruoho-Luoma ja niiden välinen Luomanjoki sekä Luolalampi ovat lähes 
luonnontilaisia erämaavesiä. Risti-Luoman rantavyöhykkeestä noin 60% on mäntyvaltaista 
sekametsää, 30% kuusimetsää ja loput isovarpurämettä. Rannasta on 80% moreenia ja 20% 
turvetta. Rantametsät ovat yli satavuotiaita. Maapuuta on kohtalaisesti, paikoin runsaastikin. 
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Joitakin aihkimäntyjä ja keloja on rannalla. Itärannalla on kalasääsken pesä. Järvellä asuu 
myös kuikkapari. Yöllä kuului hanhien ääntä pohjoispuoliselta suolta ja seuraavana päivänä 
parisenkymmentä metsä.hanhea lensi järven eteläpuolelta itään elokuun alussa. Pohjoisran-
nalla on autiokämppä. 

Risti-Luoman länsi- ja lounaispuolella on tuore avohakkuu- ja aurausalue reilun sadan 
metrin päässä rannasta. Kaakkoispuolella avohakkuu ulottuu ka ti noin 30 m päähän 
rannasta. Rantasuot ovat ojittamattomat. 

Ruoho-Luoma on länsipuolelta valtion maalla luonnontilainen, mutta itäpuolen yksityis-
maalla on hakkuita ja muutama oja laskee lampeen. Rantavyöhykkeestä noin 70% on suota 
( enimmäkseen isovarpurämettä), 20% mäntyvaltaista sekametsää ja 10% taimikkoa. 
Rannasta noin 90% on turvetta ja loput moreenia. Vesi on ruskeahkoa. 

Luomanjoki on lähes luonnontilainen Risti-ja Ruoho-Luoman väliseltä osalta ja Risti-
Luoman yläpuolelta noin puoleenväliin Yli-Luomaan päin. Risti-Luoman päässä ulottuu 
kaksi hakkuuaukeata kapealti muutaman kymmenen metrin päähän joen rannasta. Ranta-
vyöhykkeestä noin puolet on kuusivaltaista sekametsää ja vajaa puolet isovarpurämettä. 
Hieman on myös mäntymetsää. Joessa on useampia maisemallisesti merkittäviä pikkukos-
kia. Joenvarren kasvillisuuus on ympäristöään rehevämpää. 

Luolalampi sijaitsee noin 1,5 km Luomanlammista länteen. Se on luonnontilainen 200 m 
mittainen suolampi. Rantavyöhykkeestä 80% on lyhytkorsinevaa ja loput vanhaa kuusimet-
sää. Ranta on turvetta. Lammesta lähtevä piilopuro on myös alkuosastaan luonnontilainen, 
mutta noin 300 m päässä sen pohjoispuolella on hakkuuaukea. 

Virkistyskäyttöarvo on huomattava erämaisilla lammilla. Autiokämppä palvelee retkeilijöi-
tä, ja inventoitaes.5a tavatttiin myös marjastajia. Suojelua voi perustella myös erämaalintujen 
(mm. kuikka ja kalasääski) pesimäseudulla. Kohde on enimmäkseen valtion maata, vain 
Ruoho-Luoman itäpuoli on yksityismaata. 

143. Mesiönlampi, Veneheitto, Koppelo, Pikku-Koppelo, Hangaslampi, puro ja lähde (3-4), 
Suomussalmi 4424 05, Oiite 5/17), inv. -94 

Viisi lampea ja niitä yhdistävä puro ja joki sekä lähde sijaitsevat ojittamattomalla suolla 
Mesiönvaaran metsäinventointikohteen sisällä. Veneheiton kaakkoispuolella noin 60 m 
päässä rannasta on luonnontilainen lähde, jonka ympärillä on pienialainen lähdeletto. 
Muutenkin alueen suot ovat pienialaisia, mutta luonnontilaisia ja monipuolisia nevoja ja 
rämeitä. Monin paikoin esiintyy luhtaisuutta ja rinnesoita, jopa pienehköä rämeistä rinne-
korpea ja luhtaista rinneruohokorpea. Paikoin on mesotrofista nevarämettä, jolla kasvaa 
mm. järviruokoa. Mesiönlammen ja Veneheiton väliset suoalueet ovat suurelta osin meso-
eutrofisia lettoja. Lettorämettä, jolla kasvaa mm. rassisammalta (Paludella squarrosa ), 
lettoväkäsammalta ( Campyliwn stellatum) ja kultasammalta (Tomentypnum nitens ), esiintyy 
pienialaisesti. 
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Purojen varret (esim. Mesiönlammesta Veneheittoon laskeva puro), samoin kuin Hangas-
lammin ja Veneheiton välisten jokien rannat, ovat rehevähköjä ja runsaasti lehtipuuta 
(harmaaleppä, koivu) kasvavia. Rannoilla kasvaa mm. mesiangervoa (Filipendula uimaria), 
korpikastikkaa ( Calamagrostis purpurea ), korpiorvokkia (Viola epipsila) ja paatsamaa 
(Rhamnus frangula ). Rajaukseen kuuluvat lammet, jotka laskevat Lintu jokea Vuokkijär-
veen, ovat suhteellisen luonnontilaisia, vaikka rantavyöhykkeen yläpuolella metsät on 
hakattu. Suurimmaksi osaksi rannoille on jätetty suojavyöhyke, ja parilla rantaan asti 
yltävällä hakkuualueella (mm. Veneheiton pohjoispuolella) kasvaa jo taimikko. 

lähes kaikki alueen metsät ovat iältään 130-200 vuoden välillä. Metsiin jatkuvuutta tuovaa 
nuorempaa ikäluokkaa on pienialaisesti noin kymmenes osa. Metsät ovat enimmäkseen 
puolukka-mustikkatyypin tuoreita kankaita ja osin variksenmarja-puolukkatyypin kuivah-
koja kankaita. Suurimmaksi osaksi valtapuulajina on järeä mänty. Kuusivaltaisia osa-
alueita esiintyy länsi- ja pohjoisosassa sekä kosteilla painanteilla ja puronvarsissa. Järeitä 
(joitakin halkaisijaltaan 60-70 cm) APS-mäntyjä on yksittäin eri puolilla, mutta mm. 
Mesiönlammen kaakkoispuolella Hirsipetäiköllä merkittävämmin. 

Lehtipuun (lähinnä koivua) osuus vaihtelee 5-30%:iin. Haapoja ja raitoja on kaikkialla 
ainakin yksittäin. Silmälläpidettävää haavanarinakääpää löytyi Mesiönvaaran pohjois- ja 
länsipuolelta. Useat raidat ovat yli 20 cm halkaisijaltaan, yksi 45,5 cm. Monilla raidoilla 
kasvaa raidankeuhkojäkälää. Puronvarsikorvet ja muut kuusikot ovat paikoin ylitiheitä ja 
niissä on itsestäänharventuminen käynnissä. Maapuuta on kaikilla kuvioilla jonkin verran, 
enimmillään yli 600 kpl/ha. Keloja on ainakin yksittäin, mutta Mesiönlammen suon 
maisemakuvassa ovat kelot ja tasalatvaiset männyt vallitsevia. 

Laavuista, nuotiopaikoista ja poluista päätellen alue on virkistyskäytön kannalta merkittävä. 
Retkeilijän kannalta alueen ehkä parasta antia on pienimuotoinen monipuolisuus: onhan 
alueella useita erityyppisiä soita ja metsäsaarekkeita sekä lampia, jokivartta ja puroja. 
Opetuskäyttöarvoa on monipuolisen lajiston ja edellämainittujen syiden vuoksi. Aiemmin 
mainittujen lajien lisäksi metsäinventoinnin yhteydessä havaittiin merkkejä karhusta, 
kanahaukka (vanha pesä), metsähanhi, kurki (pariskunta poikasineen), metso, palokärki, 
pohjantikka, korppi (pesä), kuukkeli, leppälintu, silmälläpidettävä sirppikääpä, pursukääpä, 
kuusenkääpä ja riukukääpä. Suojelunarvoinen alue on monipuolisena kokonaisuutena, jossa 
esiintyy myös uhanalaisia lajeja. Se sijaitsee valtion maalla. 

144. Hoikka (4) ja sen lounaispuolinen lähde (5), Suomussalmi 4512 07, Oiite 5/18), inv. -94 

Hoikka on noin kilometrin mittainen lähes luonnontilainen lampi Suomussalmen Perangal-
la. Rantavyöhykkeestä on noin 55% mäntymetsää, 5% kuusimetsää ja loput luhtaista 
suursaranevaa ja isovarpurämettä. Rannasta on noin 65% turvetta ja 35% moreenia. 
Valuma-alueesta noin puolet on suota ja puolet metsää. Oligotrofisen lammen vesi on 
ruskeahkoa ja näkösyvyys noin metrin. Lampi on osin kivi- ja osin mutapohjainen. 
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Rannalla kasvoi mm. järvikortetta, ulpukkaa, raatetta ja keltasaraa. Lammella tavattiin 
kuikka, kalatiira, tervapääskyjä, teeriä ja koppelo. Rantametsät eivät ole erityisen vanhoja, 
paitsi itäpuolen mäntykankaat, joissa on kohtalaisesti keloja ja järeähköä kelo- ym. 
maapuuta. Rannalla oli vene, joten lammella on kalastuskäyttöä. 

Rantasuot ovat ojittamattomat ja rantametsät kauttaaltaan hakkaamattomat. Lähimmät 
avohakkuut ja ojitukset ovat länsipäässä noin 20 metrin päässä rannasta, mutta ne eivät näy 
lammelle. Pohjoisrannan yksityismaapalstan lounaispuolinen hakkuuaukea on hiljattain 
aurattu ja soistumat ojitettu. Lammen itä- ja eteläpuolella kulkee metsäautotie lähimmillään 
reilun 100 metrin päässä rannasta. Lammen eteläpuolella on hakkuuaukea lähimmillään 
noin 150 metrin päässä, mutta sekään ei näy lammelle suojavyöhykkeen ansiosta. Maisema 
lammella on melko erämainen, mutta ohikulkevat autot häiritsevät. 

Hoikan lounaispuolella kahden kilometrin päässä on luonnontilainen lähde, josta lähtee 
lähdepuro. Lähde sijaitsee jyrkän kuusikkorinteen alapuolella. Rantavyöhykkeestä noin 
puolet on vanhaa VMT-kuusimetsää ja puolet muurainkorpea. Aamiomaisessa muurain-
korvessa kasvaa mm. metsäkortetta, kurjenjalkaa, lehtohorsmaa ja runsaasti rahkasammalta. 
Vajaan kahden metrin läpimittainen lähde on soistunut reunoiltaan. Vesi on hyvälaatuista. 
Ympäristön maaperä on turvetta. Rinnekorpea alas valuva lähdepuro on myös luonnontilai-
nen. Välillä puro virtaa piilossa turpeen alla. Tie kulkee noin 60 m päässä lähteestä. 

Suojelun arvoinen kohde on luonnontilaisuutensa ja mm. kuikan esiintymisen vuoksi. Se on 
valtion maalla lukuunottamatta Hoikan pohjoisrantaa. 

145. Välijoki ja lähde (3-4), Suomussalmi 451211, (liite 5/18), inv. -94 

Välijoki on noin 1,3 kilometrin mittainen jokseenkin luonnontilainen joki, joka laskee 
Perangan Parviaisesta Piston Parviaiseen ojittamattomalla suolla. Putouskorkeus on noin 5,6 
m ja uoman leveys noin kaksi metriä. Vesi on ruskeahkoa, ja joki on mutapohjainen. 

Rantavyöhykkeestä noin 60% isovarpurämettä, suursaranevaa ja muurainkorpea, 20% 
kuusimetsää, 5% mäntymetsää, 5% lehtimetsääja 10% pensaikkoa. Valuma-alueesta suota 
on noin puolet, metsää 30%, pensaikkoa 10% ja hakattua aluetta 10%. Paikoin varsin 
rehevällä rannalla kasvaa mm. kurjenjalkaa, metsäkurjenpolvea, metsäkortetta, raatetta, 
ulpukkaa ja lakkaa. Lännestä kuului kurjen huutoa. 

Koillispuolinen kangas on avohakattu noin 100 m päässä rannasta. Yhdestä kohtaa hakkuu 
näkyy rantaan. Muualla rantapuut ja pensaikot peittävät hakkuun näkyvistä. Muuten 
rantametsät ovat hakkaamattomat. Metsäautotie kulkee joen yli yläjuoksulla. 

Välivaaralla joen ja tien välissä on vanhaa kuusivaltaista sekametsää, jossa on joitakin 
avokallioita. Pohjoisesta kankaan sisään työntyy kapeita suojuotteja. Se on otettu rajaukseen 
mukaan, koska se on lähes luonnontilaista ja kuuluu Välijoen valuma-alueeseen. Eteläosa 
on Piston Parviaisen rantaa. Piston Parviainen luokiteltiin hyväksi pienvesikohteeksi. Sen 
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itäpuolella yksityismaalla on ojituksia ja taimikkoa edempänä rannasta sekä yksi mökki 
rannalla. Jätvellä uiskenteli joutsen ja kurkien huutoa kuului. 

Joen alajuoksulla länsirannan tuntumassa on luonnontilainen lähde. Se on lähes umpeen 
soistunut ja ympäristön maaperä on tutvetta. Lähteen läpimitta on noin 1,5 m. Siitä lähtee 
piilopuro Välijokeen. Lähteen rantavyöhykkeestä noin 60% on isovarpurämettä ja loput 
vanhaa mänty-kuusisekametsää. Ympäröivällä suolla kasvaa mm. kurjenjalkaa, metsäkor-
tetta ja siniheinää, mikä ilmentää mesotrofiaa. Lähde sijaitsee valtion maan puolella, mutta 
aivan sen kaakkoispuolelta alkaa yksityismaapalsta. Joen viimeiset parisataa metriä ovat 
y ksityismaalla. 

Kohteella on virkistyskäyttöarvoa mm. erämaisten maisemiensa ansiosta. Perusteena 
suojelulle on lähes luonnontilaisuus. Alue on valtion maata lukuunottamatta Piston Parviai-
sen yksityispalstaa. 

146. Iso ja Pikku Saunalampi, Kuhansuulampi ja Saunapuro (3-4), Suomussalmi 4512 10, (liite 
5/19), inv. -94 

Saunalammet ja Saunapuro ovat lähes luonnontilaisia pienvesiä ojittamattomalla Sau-
nasuolla. Ojia on vain alueen läpi kulkevan metsäautotien varressa. Iso Saunalampi on 
vajaan puolen kilometrin mittainen sorapohjainen ruskeahkovetinen oligotrofinen lampi. 
Näkösyvyyttä on yli metri. Rannasta noin 80% on turvetta, moreenia vajaat 20% ja hieman 
(noin 2%) hiekkarantaa. Rantavyöhykkeestä noin 3/4 on isovarpurämettä ja lyhytkorsinevaa 
ja 1/4 mäntymetsää. Valuma-alueesta suota on noin 70% ja 30% metsää. 

Saunalamminahoa on hakattu noin 20 v. sitten noin 100 m päässä rannasta; nyt siinä on 
varttuvaa mäntytaimikkoa. Rantaan on jätetty vanhoja aihkimäntyjä. Myös isoja keloja on 
etenkin koillisrannalla. Maisemat ovat erämaiset, ja koillispuolen hiekkaranta lisää maise-
mallista arvoa. Tämä on huomattu, sillä hiekkarannalle on ajettu autolla pohjoisesta tulevaa 
kärrytietä pitkin. Rannalla oli vene, nuotiopaikka ja roskia, jotka kertovat retkeily- ja 
kalastuskäytöstä. Maantie kulkee noin 250 m päässä pohjoispuolella ja metsäautotie 350 m 
päässä itäpuolella. Lammella oli telkkä. Ison Saunalammen länsipuolella reilun 300 m 
p~ on muuten luonnontilainen pieni suolampi, mutta sen lounaispuolisella kankaalla on 
taimikkoa. Lampien välissä on vetistä rimpinevaa, jolla on arvoa esim. suolinnustolle. 

Pikku Saunalampi on mesotrofinen mutapohjainen suolampi, jonka vesi on ruskeaa ja 
näkösyvyys noin puoli metriä. Rannasta on 90% turvetta ja loput moreenia. Rantavyöhyk-
keestä noin puolet on lyhytkorsinevaa, 30% isovarpurämettä ja 20% 40-50 v. mäntytaimik-
koa. Valuma-alueesta noin 70% on suota, 20% 40-50 v. taimikkoa ja 10% metsää. Rannal-
la kasvoi mm. ulpukkaa, raatetta, kelta- ja mutasaraa. Koillispuolen kankaan taimikkoa 
lukuunottamatta lampi on luonnontilainen. Metsäautotie on 200 m päässä länsipuolella. 300 
m päässä itäpuolella sijaitseva pieni Kuhansuulampi on myös luonnontilainen suolampi 
l y hytkorsinevalla. 
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Vajaan kahden kilometrin mittainen Saunapuro on jokseenkin luonnontilainen Hartikkapu-
ron liittymään asti, jolloin se muuttuu Saukkojoeksi. Saukkojoen yksityismaapalstalla ja 
Hartikkapuron varrella on ojituksia ja hakattuja alueita. Saukkojoen loppupäässä on 
soramonttuja rannan läheisyydessä. Saunapuro lähtee Isosta Saunalammesta ja laskee 
Saukkojokeen ja edelleen Peranganjokeen. Saunapuron veden laatu on silmämääräisesti 
arvioiden hyvä, ja pohja on osin hiekkaa ja osin mutaa. Uoman leveys on keskimäärin puoli 
metriä. 

Saunapuron rantavyöhykkeestä noin 60% on lyhytkorsinevaa, 20% isovarpurämettä, 10% 
mäntymetsää ja 10% pensaikkoa. Valuma-alueesta 80% on suota, 10% metsää, 5% taimik-
koa ja 5% pensaikkoa. Rannalla kasvaa mm. oravanmarjaa, mesimarjaa, lakkaa, lillukkaa, 
ruohokanukkaa, metsäkurjenpolvea, metsäkortetta, kurjenjalkaa, ulpukkaa ja rentukkaa. 
Palokärjen huutoa kuului kauempaa ja ruokokerttunen äänteli rantapensaikossa. 

Yläjuoksulla Saunalamminahon taimikko on reilun 50 m päässä rannasta. Muuten alkupuo-
lella rannalla on vanhahkoakin metsää ja keloja. Maisema on kaunis. Loppupuolella 
Saunapuron ja Hartikkapuron välisellä kankaalla on taimikkoa. Puron yli menevän metsä-
autotien kohdalla uomaa on perattu ojaksi noin 100 m matkalla. Tien molemmilla puolilla 
on tien suuntaiset ojat 30 m päässä tiestä. Tieltä laskee lisäksi yksi oja puroon. 

Alueella on jo ennestään virkistyskäyttöä. Pohjoisosassa kulkee moottorikelkkareitti. 
Kohteen suojeluarvo perustuu lähes luonnontilaisuuteen. Valtio omistaa maan. 

147. Aittojärvi, Vaaranalainen, Nanturilampi, Mustalampija Pillupuro (4), Suomussalmi 4514 02, 
Oiite 5/20), inv. -94 

Lammet, Aittojärvi ja Pillupuro ovat jokseenkin luonnontilaisia pienvesiä Hossan retkeily-
alueen länsipuolella. Retkeilyalueeseen kuuluvan aamialueen raja kulkee lähimmillään 100 
m päässä Aittojärven kaakkoispuolella. Aittojärvi on maisemallisesti arvokas harvinaisen 
iso melkein rakentamattomana säilynyt järvi. Vain itärannalla on jonkinlainen pieni mökki. 
Länsirannan tuntumassa kulkee metsäautotie, samoin noin 100 m päässä kaakkoisrannasta. 
Pohjoisrannan tuntumassa on noin 20 v. mäntytaimikkoa ja noin 100 m päässä pari pieneh-
köä tuoreempaa hakkuuaukeata. Muuten rantametsät ovat hakkaamattomat ja suot ojitta-
mattomat. 

Aittojärven rannalla on alle 100 v. mäntymetsää noin 80%, isovarpurämettä 10% ja suursa-
ranevaa 10%. Rannalla kasvaa mm. järvikortetta, ulpukkaa, järvikaislaa, pohjanpajua, 
luhtavillaa, vilukkoa, luhtakuusiota ja siniheinää. Rannalla on muutamia lakkapäisiä 
vanhoja mäntyjä. Kalatiirat lentelivät järvellä. Hiekkapohjaisen järven rannasta on turvetta 
noin 20%, hiekkaa 5%, kalliota 2% ja loput moreenia. Länsipään komea hiekkaranta on 
matkailijoiden suosiossa ja siellä on tulentekopaikka. 

Aittojärveen Saarijärven kautta laskeva Kivijoki ja siitä lähtevä Aittojoki ovat aiemmassa 
inventoinnissa -92 todetut arvokkaiksi pienvesiksi. Inventoinnin jälkeen Kivijoen, Saarijär-
ven ja Aittosalmen pohjoisrantoja on kasvatushakattu muutamasta kohdasta ja avohakattu 
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vajaan sadan metrin päässä rannasta. Hakkuut ovat laskeneet kohteiden arvoa, mutta ne ovat 
silti vielä arvokkaita pienvesiä. 

Vaaranalaisen rantavyöhykkeestä 60% on vanhahkoa mäntymetsää, 20% sekametsää ja 
20% isovarpurämettä. Aivan rannan tuntumassa on enimmäkseen luhtaista suursaranevaa. 
Tulevan Pajupuron varressa on komeaa metsäkortekorpea. Rannalla kasvaa pohjanpajua, 
ulpukkaa, järvikortetta, lummetta, luhtavillaa, korpiorvokkia, korpikastikkaa, mesiangervoa, 
kurjenjalkaa ja pitkälehtivitaa. Rannoilla on komeita aihkeja ja joitakin keloja. Lammella 
uiskenteli joutsenpari kahden poikasen kanssa. 

Hakkuita ei oleVaaranalaisen rannan lähellä. Länsipuolella kulkee tie 60 m päässä. Tieltä 
tulee kaksi ojaa lampeen, toinen ei aivan rantaan asti ja se on liettynyt umpeen. Uusi 
metsäautotie 100 m päässä kaakkoispuolella näkyy juuri ja juuri rantaan. 

Nanturilammen rantavyöhykkeestä on noin puolet mäntymetsää ja puolet isovarpurämettä. 
Rannasta on 70% turvetta ja loput moreenia. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa ja lummetta. 
Kaakkoispuolen kankaalla on noin 20 v. mäntytaimikkoa rannan tuntumassa. Länsipuolen 
tie on noin 40 m päässä, ja siltä laskee pari ojaa lampeen. Lammen alapuolella on ajoura ja 
hajonnut kelopuusilta Pajupuron yli. 

Mustalammen rantavyöhykkeestä on vanhaa mäntymetsää noin 60%, isovarpurämettä 30% 
ja lyhytkorsinevaa 10%. Rantametsät ovat hakkaamattomat ja suot ojittamattomat. Ranta on 
turvetta, pohja mutaa ja vesi ruskeahkoa. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa, tupasvillaa ja 
keltasaraa. Joitakin keloja ja vanhoja mäntyjä on rannalla. Pohjoispuolisen pikkulammen 
koillispuolella noin 50 m päässä rannasta on uusi hakkuuaukea. 

Pillupuro on noin kilometrin mittainen luonnontilainen pikkupuro, joka laskee ojittamatto-
malta Varissuolta Aittojokeen. Uoman leveys on noin puoli metriä, pohja on mutaa ja 
lopussa hiekkaa, ja vesi on kirkasta. Ranta vyöhykkeestä 80% on isovarpu- ja tupasvillarä-
mettä sekä lyhytkorsinevaa ja 20% mäntymetsää. Valuma-alueesta on 60% suota ja 40% 
metsää. Rannalla kasvaa mm. raatetta, järvikortetta, suokukkaa ja keltasaraa. Pohjassa oli 
levää. 

Hakkuita ja ojituksia ei näkynyt purolle. Leimikoita on aivan puron varressa. Uusi metsäau-
totie on rakennettu puron yli. Varissuo on maisemallisesti arvokasta rimpinevaa, jonka 
jänteillä kasvaa vanhoja männynkäkkäröitä. Jänteiden välissä on pehmeitä rimpiä, jotka 
olivat kuivuneet pinnalta. Varissuon reunakankaalla on halkaisijaltaan 63 cm keloutuva 
aihki. Puron varressa on melko paljon keloja ja kelomaapuuta. Kurkipari lähti Varissuolta. 

Alueen virkistyskäyttöarvo on huomattava komeiden maisemien, hiekkarannan ja läheisen 
retkeilyalueen vuoksi. Kohde muodostaa yhdessä Kivijoenja Aittojoen sekä pohjoispuoli-
sen Pajulammen ja Pajupuron alun kanssa merkittävän pienvesikokonaisuuden. Alue 
voitaisiin liittää Hossan retkeilyalueeseen. Se sijaitsee valtion maalla. 
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148. Pajulampi ja Pajupuron alku (3-4), Suomussalmi 4514 02, Oiite 5/18), inv. -94 

Pajulampi on lähes luonnontilainen oligotrofinen lampi Vaaranalaisesta noin kaksi kilomet-
riä pohjoiseen Hossan länsipuolella. Rannat ovat enimmäkseen turvetta, moreenia on noin 
kolmasosa. Pohja on osin kivikkoa ja osin mutaa. Rantavyöhykkeestä noin puolet on vanhaa 
mäntymetsää, jossa on joitakin komeita aihkeja ja ketoja. Isovarpurämettä ja lyhytkor-
sinevaa on molempia 20% ja 10% on noin 15 v. mäntytaimikkoa ja koivuvesakkoa. 
Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa, kurjenjalkaa, keltasaraa ja metsäruusua. 

Luoteisrannalla on ojituksia taimikkoalueella, josta yksi oja laskee lampeen. Itärannalle 
laskee myös yksi oja. Koillispuolen mäenrinteessä noin 100 m päässä rannasta on noin 20 
v. mäntytaimikkoa, joka näkyy rantaan, vaikka rantaan on jätetty vanhoja puita. Tie näkyy 
länsipuolen avosuon takaa 400 m päästä. Länsipuolen suolla on teerenruokintapönttöjä. 

Pajulamme.5ta lähtevän Pajupuron ensimmäinen kilometri on luonnontilainen yli menevälle 
metsäautotielle asti. Puron keskivaiheilla on ojituksia. Rannoilla on paikoin heinä- ja 
ruohokorpea, paikoin isovarpurämettä ja lyhytkorsinevaa. Puro on noin metrin levyinen, ja 
pohja on välillä kivikkoinen ja välillä rautainen. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa, rentukkaa, 
kurjenjalkaa, lakkaa, mesiangervoa, suo-orvokkia ja rantapalpakkoa (Sparganium emer-
sum). 

Kohde liittyy eteläpuoliseen Aittojärven laajempaan pienvesirajaukseen ja tulisi liittää 
kokonaisuutena Hossan retkeilyalueeseen. Se on valtion maalla. 

149. Kolmiloukku, tuleva puro ja lähde (3-4), Suomussalmi 4514 OS, Oiite 5/19), inv. -94 

Kolmiloukku on oligotrofinen lähes luonnontilainen lampi Hossan retkeilyalueen eteläpuo-
lella. Mutapohjaisen lammen vesi on kirkasta ja näkösyvyys lähes kaksi metriä. Suunnilleen 
puolet rannasta on turvetta ja puolet moreenia. Rantavyöhykkeestä noin 70% on mäntymet-
sää ja 30% suursara- ja lyhytkorsinevaa. Valuma-alueesta on metsää noin 35%, taimikkoa 
40% ja suota 25%. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa ja keltasaraa. Kurjet huutelivat lounais-
puolella. Osa rantametsästä on hakattu noin 30-40 v. sitten, nyt siinä kasvaa mäntytaimik-
koa. Llinsipuolen metsää on harvennettu. Uusi tie tulee pohjoisessa rannan tuntumaan, ja se 
näkyy lammelle. Ojituksia ei ole rannan läheisyydesssä. 

Salmilammista tuleva puro on muuten luonnontilainen, mutta rantametsiä on harvennettu. 
Metsäautotie kulkee puron yli yläjuoksulla. Puron pohjoisemman sivuhaaran alkupuolella 
on luonnontilainen lähde piilopuron varrella. Lähteen ympäristössä on ojittamatonta 
saranevaa ja isovarpurämettä ja edempänä harvennettua EVT-männikköä. Tie on reilun 
sadan metrin päässä lähteestä. 

Maisemat ovat vaihtelevan erämaiset. Kumpareisia kuivia mäntykangassaarekkeita, joiden 
välissä pieniä avosoita, lampareita, lähde ja pikkupuroja. Itäpuolella puolen kilometrin 
pääs.sä sijaitseva Hossanjärvi kuuluu retkeilyalueeseen, joten Kolmiloukun aluekin voitai-
siin liittää siihen. Kohde on valtion maalla. 
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150. Hoikkajärvi, Ruunalammit ym. (4), Suomussalmi 4423 02, 05, Oiite 5/21), inv. -94 

Hoikkajärvi ja muut harjulammet kuuluvat Hoikansärkän harjujensuojelualueeseen. 
Harjujensuojelu rajoittaa kuitenkin vain maa-aineksen ottoa, joten sillä ei ole vaikutusta 
metsätaloustoimintaan. Kohde liittyy idässä Netouvenlammista alkavaan Netouvenjoen ja 
Tökönjoen aiemmin arvokkaaksi toäettuun pienvesikohteeseen. 

Hoikkajärvi on muuten luonnontilainen, mutta Hoikansärkkää ja eteläpuolisia kankaita on 
harvennettu, lounaispuolen Hoikankangasta on avohakattu ja ojitettu noin 50 m päässä 
rannasta ja itäpäässä on pieni avohakkuualue rannalla. Rantavyöhyke on lähes kokonaan 
kuivahkoa mäntykangasta, vain etelärannalla on muutamassa kohden soistumaa. Ranta on 
osin moreenia ja osin turvetta, hieman on myös hiekkarantaa. Pohja on mutaa ja pieneltä 
osin hiekkaa. Vesi on kirkasta. 

Hoikkajärven rannalla kasvaa mm. järviruokoa, ulpukkaa, keltasaraa ja luhtavillaa. Järvellä 
nähtiin kuikkapari yhden poikasen kanssa, ja kurjen ääntä kuului eteläpuolelta. Retkeily- ja 
kalastuskäyttö on runsasta, koska rannassa oli vene, laavu, polku ja katiskoita. 

Paha Hoikkajärvi on turverantainen, mutapohjainen ja ruskeavetinen. Rantavyöhykkeestä 
70% on lyhytkorsinevaa, 10% suursaranevaa, hieman vetistä rimpinevaa ja loput EVT-
männikköä. Länsipuolen pohjoisemman pikkulammen luoteispuolinen mäenkumpare on 
avohakattu ja rantametsää on harvennettu, mutta muuten lampi on luonnontilainen. Rannal-
la kasvaa mm. raatetta, ulpukkaa ja leväkköä, ja lammella tavattiin telkkä. 

Kuivattu Hoikkajärvi on myös turverantainen, mutapohjainen ja ruskeavetinen suolampi. 
Rantavyöhykkeestä 60% on EVf-männikköä ja 40% suursaranevaa, ylempänä isovarpurä-
mettä. Rannalla on komeita lakkapäämännynkäkkäröitä ja muutama kelo. Siellä kasvaa mm. 
luhtavillaa, kelta- ja riippasaraa, pitkälehtikihokkia ja ulpukkaa. Lammella lenteli runsaasti 
terva- ja haarapääskyjä sekä telkkiä. Pohjoispuolella kasvaa harvaa ja osin nuorta männik-
köä ja eteläpuolen kangasta on harvennettu. 

Kaivoslammen rantavyöhykkeestä on noin 75% noin 70 v. kuivahkoa mäntykangasta ja 
25% lyhytkorsi- ja suursaranevaa sekä isovarpurämettä. Ranta on turvetta, pohja mutaa ja 
vesi ruskeaa. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa ja luhtavillaa. Kurkien huutoa kuului lännestä. 
Kaakkoispuolella on hakkuu- ja ojitusalue noin 50 m päässä rannasta. Siinä kasvaa nyt noin 
10 v. mäntytaimikkoa. Talvitieura kulkee noin 40 m päässä rannasta. 

Ruunalammit sijaitsevat harvennettujen EVT-männiköiden keskellä. Rantavyöhykkeestä 
noin 90% on kuivahkoa kangasta ja loput isovarpurämettä ja suursaranevaa. Ranta on osin 
turvetta ja osin moreenia. Rannoilla kasvaa mm. ulpukkaa, raatetta, jouhisaraa, harmaalep-
pää ja pitkälehtivitaa. Muutamat rantakelot komistavat maisemaa. Ruunalampien välisen 
luonnontilaisen puron rannalla kasvaa metsäkortetta, raatetta ja ulpukkaa. Eteläisemmän 
Ruunalammen kaakkoispuolella on hakkuu- ja ojitusalue noin 30 m päässä rannasta. Yksi 
oja laskee lampeen. Hakkuualue ei näy pahasti lammelle. Pohjoisemmalla lammella oli 
vene ja verkot. 
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Ahvenlampi on luonnontilainen rantametsien harvennuksia lukuunottamatta. Rantavyöhyke 
on enimmäkseen EVf -mäntymetsää ja noin 20% nevaa. Ranta on moreenia ja osin turvetta. 
Vesi on erittäin kirkasta. Rannalla kasvaa mm. ulpukkaa ja vesikuusta. Nuotiopaikoista ja 
katiskoista päätellen lammella on virkistyskäyttöä. Särkilampi ja sen luoteispuoliset 
suppalammet ovat myös luonnontilaisia pikkulampia Hoikansärkän länsipään geomorfolo-
gisesti mielenkiintoisella suppa-alueella. 

Alueella on huomattava virkistyskäyttöarvo komeiden harjumaisemien ja erämaaluonteen 
vuoksi. Se soveltuu esim. maantieteen opetuskohteeksi. Suojeluarvoa lisää kohteen kuulu-
minen harjujensuojeluohjelmaan. Se sijaitsee valtion maalla. 

151. Lehmilampi, Härkälammitja laskupuro (4-5), Suomussalmi 4423 02, Oiite 5/22), inv. -94 

Lehmilampi ja Härkälammit ovat luonnontilaisia oligotrofisia lampia ojittamattomalla 
suolla. Rannoista noin 90% on turvetta ja 10% moreenia. Vesi on ruskeaa ja näkösyvyys on 
alle metrin. Pohja on mutaa. Rantavyöhykkees·tä noin 60% on lyhytkorsinevaa, 30% 
kuusimetsää ja 10% mäntymetsää. Valuma-alueesta noin 70% on metsää ja 30% suota. 
Rannoilla kasvaa raatetta, ulpukkaa, luhta- ja tupasvillaa, tupasluikkaa, keltasaraa, vilukkoa 
ym. 

Lehmilammen pohjoispuolinen Murtovaara on arvokasta vanhaa puolukka-mustikkatyypin 
tuoretta kangasta., jossa on kohtalaisesti lahopuustoa. Myös Kammarivaarassa länsipuolella 
on vanhaa metsää. Läntisemmän Härkälammen eteläpuolella 30 m päässä rannasta on noin 
10 v. mäntytaimikkoa , joka ei näy kovin pahasti rantaan, koska rantapuut on jätetty 
pystyyn. Muualla rannoilla ei ole hakkuita. Talvitien pohja kulkee Härkälampien ja Lehmi-
lammen välistä. 

Härkälammista Heinijokeen laskeva puro on luonnontilainen vajaan kilometrin Heinijoelle 
asti. Puro on noin metrin levyinen, mutapohjainen ja ruskeavetinen. Rantavyöhykkeestä on 
noin 40% mäntyvaltaista sekametsää, 20% kuusimetsää ja loput lyhytkorsinevaa. Valuma-
alueesta on 60% suota, 35% metsää ja 5% taimikkoa. Heinisuolla lensi sinisuohaukkanaa-
ras. 

Härkälammin eteläpuoliset hakkuut ovat vajaan 100 m päässä purosta. Muuten puron rannat 
ovat hakkaamattomat ja ojittamattomat. Talvitieura kulkee puron pohjoispuolella vajaan 50 
m päässä purosta. Heinijoen rantoja on ojitettu ja sen loppupäätä on perattu. 

Maisemat ovat hyvin erämaiset, joten alueella on virkistyskäyttöarvoa. Suojeluarvoa nostaa 
vanhojen metsien esiintyminen. Kohde on Kuusamon yhteismetsän omistuksessa. 

152. Varpujärvi (3-4), Suomussalmi 4423 02, Oiite 5/22), inv. -94 

Varpujärvi on luonnontilainen erämaajärvi, johon liittyy myös vanhojen metsien inven-
tointikohde. Rantavyöhyke on suurimmaksi osaksi mäntymetsää. Pohjoispäähän laskevien 
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purojen varressa on pienialaisesti lyhytkorsinevaa ja pensaikkoa. Rannat ovat lähes koko-
naan moreenia, turvetta on noin kymmenesosa. Melkein joka puolella edempänä rannasta 
on avohakkuita ja ojituksia, mutta rantaan on jätetty vaihtelevan levyinen suojavyöhyke. 
lähimmillään hakkuualue ulottuu koilliskulmassa kapealti melkein rantaan. Hakkuut eivät 
kuitenkaan juuri näy järvelle, joten maisemat ovat erämaiset. Järven pohjois-, länsi- ja 
itäpäähän tulevien purojen varressa on ojituksia. 

Järven pohjoispuolinen lsoaho on vielä säästynyt hakkuilta. Se on arvokasta vanhaa 
puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta. Kuusikkoisia osia on soistuneissa notkoissa ja 
monin paikoin etelärinteillä. Koivua esiintyy · runsaasti, noin 10%. Erityisen 
merkittävää on haavan runsaus. Haapaa on useissa ryhmissä ja yksinpuin myös mäntyval-
taisissa osissa. Kankaalla on lukuisia raitoja, ja ne keskittyvät kosteisiin painanteisiin. 
Ominaista on järeän (läpimitaltaan jopa 60 cm) APS-maapuuston runsaus. Kuusikkoisissa 
osi~ puusto alkaa jo harventua, ja tuoretta jykevää (20-30 cm) kuusimaapuuta on näyttä-
västi. Haapamaapuuta on huomattavan paljon. Kuollut pystypuusto on keloutuvaa kuusta ja 
mäntyä, ja paikoin koivupökkelöitä on runsaasti. Metsäpalon merkkejä on runsaasti. 
Kumpuilevalla kankaalla on avokallioita. 

Varpujärven länsipuolinen kangas on harvaa männikköä, jossa ilmeisesti harvennuksen 
jäljet ovat selvästi näkyvi~. Kuusi on alikasvoksessa, mutta ei kovin runsas. Maapuusto on 
vähäistä. Kuolleessa pystypuustossa erottuvat kelot ja koivupökkelöt. 

Järven kaakkoispuolinen Haarasuo on keskeltä ojittamaton vetinen rimpisuo. Sen luoteis-
päässä noin 100 m Varpujärvestä on luonnontilainen pieni suolampi. 

Rakentamattomalla erämaajärvellä on virkistyskäyttöarvoa esim. kalastuskohteena. Suoje-
luarvoa lisää siihen liittyvä vanhojen metsien inventointikohde. Järvi on valtion maalla. 

153. Särkkäjärvi (osa), Pitkälampi ym. (4), Suomussalmi 442112, Oiite 5/23), inv. -94 

Särkkäjärven länsiosa, Pitkälampi, Tynnyrilampi, Saralampi ja pohjoisemmat Louhelammet 
ovat jokseenkin luonnontilaisia harjulampia Säynäjäsuon soidensuojelualueen lounaispuo-
lella. Soidensuojelualueen raja on vain 100 m päässä Särkkäjärven pohjoisrannasta. 

Särkkäjärven koillispuolella on laajahko soramonttu, joka näkyy järvelle. Keskellä järveä on 
kuroutuma, joka jakaa järven kahteen osaan. Länsiosa on luonnontilainen, eikä soramonttu 
näy sinne. Rantavyöhykkeestä noin 70% on lyhytkorsi- ja rimpinevaa ja loput kuivahkoa 
mäntykangasta. Valuma-alueesta noin 70% on suota ja 30% metsää. Rannasta on noin 80% 
turvetta ja 20% moreenia. Rantametsiä on harvenneltu. Eteläpuolisella Leinoskankaalla on 
pieni sorakuoppa ja noin 100 m levyinen siemenpuuhakkuukaista tieltä rantasuolle. Hak-
kuulta on rantaan noin 300 m, mutta se näkyy rantaan, koska välissä on vain avosuota. 
Metsäautotie kulkee lähimmillään 30 m päässä rannasta. Järvellä uiskenteli kuikkapari. 

Pitkälampi on 600 m pituinen kapea suolampi, jonka rantavyöhykkeestä 70% on 
lyhytkorsi- ja rimpinevaa ja 30% mäntymetsää. Valuma-alueesta noin 60% on suota ja 
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40% metsää. Turverantaisen ja mutapohjaisen lammen vesi on ruskeahkoa. Lammella 
kasvaa mm. ulpukkaa, tupasluikkaa ja luhtavillaa. Tie kulkee aivan rannan tuntumasta. 
Rantametsät ovat hakkaamattomat ja suot ojittamattomat. 

Tynnyri- ja Saralammet ovat luonnontilaisia lukuunottamatta Saralammen eteläpuolista ja 
Tynnyrilammen koillispään pientä hakkuuta. Molempien rantavyöhykkeestä suurin osa on 
mäntykangasta ja noin neljäsosa on vetistä rimpinevaa. Rannasta on noin 70% moreenia ja 
loput turvetta. Lampien välissä on komea harju. Tynnyrilammen luoteispuolinen Teerisuo 
on keskeltä ojittamatonta arvokasta hyvin vetistä rimpisuota, jolla näkyi joutsenpari. 

Pitkälammesta lähtee piilopuro Saralammen kautta eteläisimpään Louhelampeen. Sen 
varrella on useita pikkulampareita. Niiden eteläpuolella on ojitettua taimikkoaluetta. Puron 
varressa on paikoin rehevää heinä- ja ruohokorpea, jossa kasvaa järeitä kuusia. Pohjoisin 
Louhelampi harjun pohjoispuolella on muuten luonnontilainen, mutta 100 m päässä sen 
luoteispuolella alkaa ojitusalue. Louhelammen rannalla on hyvin vetistä rimpinevaa, jossa 
on suuria avovesialueita. 

Alueen maisemallinen arvo on korkea. Ruuhisärkän harjulta lampien välistä avautuu komea 
näköala etenkin Teerisuon suuntaan. Särkän päällä kulkee ajoura. Virkistyskäyttöarvokin on 
huomattava. Suojelua voi perustella komeiden harjumaisemien lisäksi soidensuojelualueen 
läheisyydellä. Kohde on valtion maalla. 

154. Pölhölampi, Pölhöpuro, Särkkälampi ym. ( 4-5), Suomussalmi 4423 03, Oiite 5/23), inv. -94 

Pölhölampi, -puro, Särkkälampi ja sen koillispuoliset lammet ovat luonnontilaisia pienve-
siä Jumalissärkän harjujensuojelualueen ympärillä. Kohde liittyy aiemmin arvokkaaksi 
todettuun Pienen Alanteenjärven pienvesikohteeseen. 

Pölhölampi on oligotrofinen mutapohjainen lampi, jonka vesi on ruskeahkoa ja näkösyvyys 
alle metrin. Rannasta 3/4 on turvetta ja 1/4 moreenia. Rantavyöhykkeestä noin puolet on 
mäntymetsää ja puolet isovarpurämettä. Valuma-alueesta 70% on metsää ja loput suota. 
Rannalla kasvaa järvikortetta, ulpukkaa, raatetta (keskellä lampea) ja harmaaleppää. Kalat 
polskivat lamme~, mutta lajeista ei ole tietoa. Rannalla oli kalastuskieltotauluja. Kuikka-
pari ui lammella yhden poikasen kanssa. Kalastuskiellosta piittaamaton kalasääski söi 
ahventa rantakelossa, ja toista sääkseä ajoi varpushaukka takaa. Joutsen lensi lammen yli. 
Maisemat ovat erämaiset. 

Pölhölampea ympäröiviä mäntykankaita on harvenneltu ja ehkä harsittu aikoinaan. Nyt ne 
alkavat lähentyä luonnontilaa. Metsäautotie on lähimmillään reilun 100 m päässä pohjois-
puolella. Tieltä on vedetty kaksi 30 m ojaa molemmin puolin suon kohdalla. 

Pölhölammesta Jumalisjokeen ja Vuokkijärveen laskeva Pölhöpuro on 1,5 km pituinen, 
vajaan puolen metrin levyinen ja osin muta-, osin sora- ja kivipohjainen puro. Vesi on 
ruskeahkoa. Rantavyöhykkeestä noin 30% on mäntymetsää, 10% kuusimetsää, 25% 
sekametsää, 5% pensaikkoa ja 30% lyhytkorsinevaa ja metsäkortekorpea. Valuma-alueesta 



251 

noin 85% on metsää, 5% pensaikkoa ja 10% suota. Rannoilla on rehevää kasvillisuutta: 
rentukkaa, pitkälehtivitaa, vehkaa, kurjenjalkaa, mesiangervoa, metsäkortetta, rantamataraa, 
korpikastikkaa, ruohokanukkaa, korpi- ja suo-orvokkia, metsätähteä, oravanmarjaa, 
lillukkaa, lakkaa, riidenliekoa, metsä- ja korpi-imarretta, metsäkurjenpolvea, keltasaraa, 
pihlajaa, hannaaleppää ym. Käpytikka ja pohjantikka havaittiin puron varressa. Jumalisjoen 
lähellä oli majavan syönnöksiä. 

Yläjuoksulla puron pohjoispuolella on nuorehkoa (alle 50 v.) männikköä, keskivaiheilla on 
rehevää metsäkortekorpea ja loppupäässä on pieniä avohakkuita, joiden kohdalla on 
tuulenkaatoja. Jumalisjoen itärantaa on hakattu noin sadan metrin leveydeltä Pölhöpuron 
liittymiskohdan molemmin puolin. Vanha ajoura kulkee puron yli rajalinjaa pitkin. Puron 
varressa on muutamia aihkeja ja kuivuneita kuusia. 

Särkkälampi ja sen koillispuoliset pikkulammet ovat oligotrofisia harjulampia Jumalissär-
kän molemmin puolin. Pohja on mutaa, vesi ruskeahkoa ja näkösyvyys alle metrin. 90% 
rannoista on turvetta ja 10% moreenia. Rantavyöhykkeestä 90% on l yhytkorsinevaa ja loput 
mäntymetsää. Valuma-alueesta 60% on metsää ja 40% suota. Rannoilla kasvaa mm. 
tupasluikkaa ja ulpukkaa. Rantametsät ovat noin 80 v. hoitomännikköä, jossa on maapuuta 
kuitenkin jonkin verran (yli 100 kpl/ha). Maisemat ovat komeat Jumalissärkän harjulta 
katsottuna. 

Virkistyskäyttöä on ainakin Jumalissärkän alueella, sillä harjun päällä kulkee kulunut polku. 
Alue soveltuu myös maantieteen opetuskohteeksi. Pölhölampi ja -puro ovat säilyttäneet 
hyvin luonnontilansa. Suojeluperusteena on luonnontilaisuus, arvokkaan harjujensuojelu-
kohteen läheisyys ja erämaalinnuston esiintyminen. Kohde muodostaa yhdessä Pienen 
Alanteenjärven pienvesikohteen ja harjujensuojelualueen kanssa merkittävän kokonaisuu-
den. Pölhöpuron ja Särkkälammin väli on valtion omistuksessa, mutta Pölhölampi ja 
Pölhöpuron pohjoispuoli kuuluvat Kuusamon yhteismetsälle, ja Särkkälammen lounaispuoli 
on yksityismaata. 

155. Myllykankaan lähde (4), Suomussalmi 4423 03, (liite 5/23), inv. -94 

Pölhölammesta reilut kaksi kilometriä luoteeseen sijaitsee luonnontilainen lähde Myllykan-
kaan pohjoisreunalla 200 m Vuokkijärven rannasta. Sen läpimitta on vajaat kaksi metriä ja 
syvyys noin 30 cm. Ympäristön maaperä on osin turvetta ja osin moreenia. Silmämääräisesti 
arvioiden vesi on hyvälaatuista. 

Rantavyöhykkeestä noin 70% on isovarpurämettä ja hieman metsäkortekorpea, 15% 
mäntymetsää ja 15% kuusimetsää. Pohjoispuolista Mylly kangasta on harvenettu hiljattain, 
mutta muuten lähteen lähiympäristö on luonnontilaista. Ympäristössä kasvaa mm. katajaa, 
pajuja, suopursua, metsä- ja suokortetta, suohorsmaa, lakkaa ja lehväsammalia. Lähteessä 
uiskenteli sammakko, ja lähistöllä lensi käpytikka. · 

Lähteestä laskee pieni piilopuro Vuokkijärven rantaan. Puron varrella on pienialaisesti 
komeaa metsäkortekorpea ja kauempana purosta isovarpurämettä, jolla kasvaa nuorta 
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männikköä. Kohde on suojelunarvoinen luonnontilaisuutensa vuoksi. Se sijaitsee yksityis-
maalla. 

156. Iso-Öllöri, Yli-Karttimo ym. (4), Suomussalmi 451310, Oiite 5/24), inv. -94 

lso-Öllöri, Pieni-Öllöri, Yli-Karttimo, Raippalampi, Piimälampi, Särkänaluslampi, 
Joutenlampi ym. pikkulammet, Veneheitonjoki ja muutama lampia yhdistävä pikkupuro 
ovat lähes luonnontilaisia vesiä Martinselkosen eteläpuolella Venäjälle työntyvässä piikissä. 
Hyödynlampea, Puukkosuon puroa, Linkkujokea ja Veneheitonjokea lukuunottamatta ne 
eivät kuitenkaan ole rajavyöhykkeellä. 

lso-Öllöri on luonnontilainen lukuunottamatta koillispuolen ojitusaluetta, joka alkaa 100 m 
päässä rannasta. Ojien vedet laskevat puroa pitkin järveen. Pohjoispuolella on hakkuuaukea 
noin 150-200 m päässä rannasta. Metsäautotie tulee lännestä puoleen väliin jäiveä noin 60 
m päähän rannasta, jossa on ollut vanha kämppä. Nyt on jäljellä vain puusee ja varastora-
kennus. Rannalla oli rajavartioston moottorivene, yksityisten veneitä ja kalastustaivikkeita. 
Karttimosalmen ylittävä kävelysilta on rikki. Tien pohjoispuolella Ala-Karttimon kohdalla 
on sorakuoppa. 

lso-Öllörin rantavyöhykkeestä noin 80% on EVT-ECT-männikköä, jota on haivenneltu 
aikoinaan, EVT-kuusikkoa tai sekametsää on 5% ja lyhytkorsinevaa 15%. Rannasta on 
hiekkaa 5%, tuivetta 30% ja moreenia 65%. Eteläpuolella on komea Öllörinsärkän harju, 
jolla on keloja, eri-ikäistä kelomaapuuta, palokantoja ja muutamia aihkeja. Siellä on 
historiallisesti merkittäviä pyyntikuoppia. Rantakelossa järven pohjoisrannalla istui 
kalasääski. 

Pieni-Öllöri on vain lyhyen Öllörinsalmen Iso-Öllöristä erottama lampi, jonka ranta-
vyöhykkeestä 70% on ECT-männikköä ja 30% lyhytkorsinevaa ja isovarpurämettä. 
Rannasta on noin puolet turvetta ja puolet moreenia. Lammen koillispuolella noin 400 m 
päässä on ojitusalue, jonka vedet virtaavat puroa pitkin Pienen-Öllörin ja Yli-Karttimon 
väliseen jokeen ja edelleen Pieni-Öllöriin. Öllörinsärkkä kapenee Pieni-Öllörin ja Yli-
Karttimon välissä vain muutaman kymmenen metrin levyiseksi harjuksi, jolta on komeat 
maisemat. 

Yli-Karttimo on luonnontilainen jäivi, jonka etelärantaa kulkee rajavyöhykkeen raja. 
Rantavyöhykkeestä puolet on ECT-männikköä, neljännes lyhytkorsinevaa ja isovarpurä-
mettä ja neljännes VMT-kuusikkoa. Hiekkarantaa on noin 15-20%, turvetta ja moreenia 
molempia noin 40%. Etelärannalla on melko luonnontilaisia VMT-kuusikoita, joissa on 
maapuuta kohtalaisesti (noin 100 kpl/ha) ja pökkelöitä. Vanhoja kantoja on näkyvissä. 
Varsinkin Puukkovaara on arvokasta vanhaa tuoretta kangasta. Koillispuolista Suolammin-
kangasta on haivennettu hiljattain. ItäraJ+Dalla oli rajavartijoiden vene ja yksityisvene. 

Yli-Karttimoon lounaasta Venäjän puolelta laskevan Linkkujoen länsirannalla on noin 15 
v. mäntytaimikkoa ja ojituksia. Joessa oli majavanpatoja. Myös Venäjältä laskeva Puuk-
kosuon puro on luonnontilainen puro lyhytkorsinevalla. Purossa kasvaa kurjenjalkaa ja 
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sammalta pohjassa, ja se on soistumassa paikoin umpeen. Idästä Yli-Karttimoon laskeva 
suorantainen Veneheitonjoki on luonnontilainen, mutta pohjoispuolista Suolamminkangasta 
on harvennettu. Yli-Karttimon koillispuolisen Valkealammen rannalla on rajavartijoiden 
rantasauna, laituri ja mökki. Mökin kohdalla on silta Yli-Karttimon ja Pieni-Öllörin välisen 
joen yli, ja siitä jatkuu polku Ollörinsärkkää pitkin länteen. Lammen itäpuolella on noin 30 
v. mäntytaimikkoa, ja mäellä on rajavartiotomi. 

Raippalampi on muuten luonnontilainen, mutta kaakkoispuolella on lähimmillään vajaan 50 
m päässä rannasta hakkuualue, jossa kasvaa nyt noin 10 v. mäntytaimikkoa. Luoteispuolen 
mäntykankaita on väljennetty kevättalvella -94. Raippalampeen laskevan Raippapuron 
rannassa on taimikkoa. Itäpuolella on ECT-mäntyharjua, jolla on maisemallista merkitystä. 
Rantametsissä on ketoja, kelomaapuuta (noin 100 kpl/ha), palokantoja ja muutamia aihkeja. 
Poroaita kulkee itäpuolen harjua pitkin. Metsäautotietä on suunniteltu Karttimontausahon 
tien päästä Raippalammen ja Kirveslammen välistä Kirkelänaholle lähelle Linkkujokea. 

Raippalammen luoteispuolinen Piimälampi on muuten luonnontilainen, mutta lounaispuo-
lella on avohakkuualue, joka ulottuu noin 50 m päähän rannasta. Metsäautotie tulee 150 m 
päähän rannasta. Ympäröiviä kuivahkoja mäntykankaita on väljennetty viime talvena. 

Raippalammen koillispuolinen ja Iso-Öllörin eteläpuolinen pikkulampi on luonnontilainen 
kirkasvetinen suppalampi. Rannalla on enimmäkseen ECT-harjumännikköä ja hieman 
lyhytkorsinevaa. 

Särkänaluslampi on rannoilta soistumassa umpeen. Rantavyöhykkeestä 90% on vetistä 
lyhytkorsinevaa ja loput variksenmarja-kanervatyypin männikköä. Lammen länsipuolella 
on noin 20-30 v. mäntytaimikkoa. Muuten Särkänaluslampi samoin kuin sen itäpuolinen 
pyöreä pikkulampi ovat luonnontilaisia suolampia Öllörinsärkän harjun juurella. 

Mykrälammen pohjoispuolella on samaa nuorehkoa mäntytaimikkoa kuin Särkänaluslam-
men länsipuolella. Ympäröiviä vanhempia mäntykankaita on harvenneltu. Rantasoita on 
ojitettu pohjois- ja länsipuolelta. Mykrälammesta Joutenlammen ja Linkkujoen kautta Yli-
Karttimoon laskevan puron varressa on rehevää kasvillisuutta: metsäkurjenpolvea, kurjen-
jalkaa, mesiangervoa, ulpukkaa ym. 

Joutenlammen rantavyöhykkeestä kolme neljäsosaa on vetistä lyhytkorsinevaa ja loput 
ECT -männikköä. Lampi on muuten luonnontilainen, mutta itäpuolen kangasta on harven-
nettu aikoinaan. Joutenlammen laskupuron yli on tehty pieni silta. 

Alue on merkittävä useamman lähes luonnontilaisen järven, lammen, lyhyiden puro- ja 
jokiosuuksien sekä maisemallisesti arvokkaan harjun muodostama kokonaisuus. Se on myös 
vanhojen metsien inventointikohde, jossa varsinkin rajavyöhykkeen puoleiset metsät ovat 
arvokkaita. Seudulla on jo virkistyskäyttöä useista veneistä ja kuluneista poluista päätellen. 
Kohde on valtion maalla. 



254 

157. Mäntypuro (alkupuoli), Koistisenlammit ym. (4), Suomussalmi 4424 06, Oiite 5/22), inv. -94 

Mäntypuron vanhojen metsien inventointikohteen sisällä on kaikkiaan 9 lähes luonnonti-
laista pientä lampea ja niihin liittyviä puroja, jotka ovat luonnontilaisia ainakin rajauksen 
sisäpuolisilta osiltaan. Pohjoisimpien Koistisenlampien rannoilla on sekä kuivahkoa EVT -
kangasta että isovarpurämettä. Lampien välisen harjanteen päällysosat ovat kuivaa ECT-
kangasta. Mänty on valtapuuna, kuusta on vähemmän ja koivua on noin 20%. Harjanteella 
on komeita mäntykeloja ja pieniä lakkapäämäntyjä. Mänty on keskimäärin yli 150-vuotias-
ta ja kuusi yli 200-vuotiasta. Eteläisimmän Koistisenlammen koillispuolella on pieni 
hakkuuaukea ja itäpuolella noin 300 m päässä alkaa laajempi aukkohakkuu. Lampien 
pohjoispuolella vajaan 200 m päässä on laaja hakkuualue. 

Koistisenlampia yhdistävä puro on luonnontilainen rajauksen sisäpuolella, mutta sen 
alkupuolella Koistisensuolla on ojituksia ja loppupuolella on avohakkuita. Se virtaa 
enimmäkseen isovarpurämeellä. Eteläisimmän ja pohjoisempien Koistisenlampien välissä 
puron itäpuolisella suolla on muutamia vanhoja ojia. Puron itäpuolisella kankaalla on 
palaneita keloja, runsaasti nuorta koivikkoa, nuutehkoja haapoja ja muutama raita. Maa-
puuta on varsin vähän. Pohjoisimman Koistisenlammen pohjoispuolella puron varressa 
kasvaa harvalukuista korpipaatsamaa. 

Koistisenlampien lähistön nevat ja rämeet ovat rehevänpuoleisia, paikoin luhtaisia. Rehe-
vyyttä ilmentävät kataja, kultapiisku, luhtakuusio, tähtisara ja heterahkasammal. Koistisen-
lampien itäpuolella on rehevää luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, jolla mm. mesiangervo ja 
huopaohdake ovat runsaita. 

Mäntylammen lounaispuolella on ojitettu kankaan reunoja. Mäntylampeen tulevan Julman-
puron varressa on laajemminkin rehevää luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Mäntylammesta 
lähtevän Mäntypuron rannalla on osin EVT-, osin VMT-kangasta. Paikoin kuusi on 
vallitseva puulaji, mäntyä on ylispuuna ja isoa koivua on keskimäärin viidennes. Rannat 
ovat monin paikoin soistuneet ja kasvillisuus on rehevämpää. Haapaa on puron varsilla 
paikoin runsaasti, myös yli 30 cm halkaisijaltaan. Yhdellä haavalla oli silmälläpidettävää 
haavanarinakääpää. Järeää haapa- ja mäntymaapuuta on kohtalaisesti. Raitoja on jonkin 
verran. Yläjuoksulla puron rannat ovat kumpareisia. 

Takalampi ja siihen laskeva puro ovat luonnontilaisia vesiä Mäntylammesta noin kaksi 
kilometriä lounaaseen ojittamattomalla Hietasuolla. Ympäristön suot ovat varsin reheviä, 
sillä siellä esiintyy mm. runsaasti katajaa, useita silmälläpidettäviä punakämmeköitä ja 
hetesirppisammalta (Warnstorfia exannulata ). Puron eteläpuolella on hyvin koivuvaltainen 
kuvio, jolla nuorehkon koivun osuus on noin 60%. Raitaa on jonkin veman. Puron alkupään 
koillispuolella on soistuvaa VMT -kangasta, jossa nuorehkon lehtipuuston osuus on myös 
huomattava. Valtapuuna on kuusi. Palon jälkiä on havaittavissa. 

Kohde on maisemallisesti merkittävä pienten metsäsaarekkeiden kuvioima suomosaiikki. Se 
on geomorfologisesti mielenkiintoinen ablaatiomoreenikumpuineen. Virkistyskäyttöön ja 
esim. maantieteen opetuskohteeksi alue soveltuu hyvin. Siellä havaittiin metsäinventoinnin 
yhteydessä mm. vaarantunut kalkkikääpä, sirppikääpä (tulossa uhanalaisten listalle), aarni-
ja ketunkääpä, metso, kuukkeli ja karhun jälkiä. Suojeluperusteena on mm. vanhojen 
metsien ja uhanalaisen lajiston esiintyminen. Kohde on valtion maata. 
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158. Karsikkovaaran lammet, purot ja lähde ( 4-5), Suomussalmi 4424 04, 07, (liite 5/25), inv. 
-94 

Karsikkovaaran vanhojen metsien inventointikohteen sisällä ovat luonnontilaisia pienvesiä 
mm. Karsikkolampi, Kallolampi, niiden välinen puro, Kallolammen lähde, Limpurinlampi, 
sen itäpuolinen pikkulampi ja siitä itään Telkänahon pohjoispuolitse Venäjälle virtaava 
puro, Kaihlanen, sen lounaispuolinen pikkulampi, Kaihlaspuro ja siihen lännestä Koivukii-
man kaakkoispuolelta laskeva osin suon alla virtaava sivuhaara. 

Karsikkolampi on muuten luonnontilainen erikoisen muotoinen lampi, mutta pohjoispuo-
lella on ojitusalue noin 100 m ja hakkuuaukea noin 200 m päässä. Tie kulkee noin 40 
m päästä eteläpuolelta. Rantavyöhykkeestä noin 60% on vanhaa VMT-kuusikkoa ja 40% 
isovarpurämettä ja lyhytkorsinevaa. Rannasta on 70% turvetta ja loput moreenia. Karsikko-
lammesta lähtee Kallolampeen Karsikkopuro, joka on lampien välistä 400 m matkalta 
luonnontilainen. Kallolammen jälkeen se virtaa ojitetulla yksityismaalla. 

Kallolampi on pieni suolampi noin 60 m päässä ojitetusta ja hakatusta yksityismaapalstasta. 
Rantavyöhykkeestä noin 70% on suota (mm. korpi- ja isovarpurämettä) ja 30% vanhaa 
VMT-kuusikkoa. Ranta on turvetta. Rantametsät ovat hakkaamattomat valtion maalla. 
Metsäautotie kulkee eteläpuolella noin 150 m päästä ja pohjoispuolella noin 300 m päästä. 
Kallolammen eteläpuolisella Karsikkovaaralla on rehevää VMT-kuusikkoa, jossa koivua 
on noin 10-15% ja haapaa keskittymissä lähes yhtä paljon. Maapuuta on paikoin jopa 600 
kpl/ha, mistä enin osa kuusiriukua ja paksumpaa eri-ikäistä kuusta ja koivua. Haapa- ja 
mäntymaapuuta on näkyvästi. Rinteessä on runsaasti tuulenkaatokuusia, ja siellä havaittiin 
tuulenkaatokuusikoihin mieltynyt peukaloinen. 45 cm haavalla oli raidankeuhkojäkälää. 
Alueella lauleli pikkusieppo, joka on vanhan aamisekametsän harvinainen lintu. 

Kallolammen lounaispuolella on luonnontilainen vuolas lähde kangasmaan ja suon reunassa 
noin 60 m päässä ojitusalueesta. Lähteen läpimitta on 1,5 m ja syvyys 15 cm. Se pulppuaa 
useasta kohdasta, ja vesi on erittäin kirkasta ja hyvälaatuista. Rantavyöhykkeestä 60% on 
korpirämettä, jolla kasvaa mm. kuusta,koivua, katajaa ja pajuja, ja 40% VMT-kuusikkoa. 
Lähdevaikutusta on havaittavissa noin aarin alueella ympäristön kasvillisuudessa. Lajistoon 
kuuluu mm. pikkutalvikki, kevätpiippo, korpikastikka, maitohorsma, metsäkorte, lakka, 
suokeltto, tupasvilla sekä useampia rahkasammal- ja lehväsammallajeja. Lähde sijaitsee 
maisemaltaan kauniissa paikassa aamiometsäisen mäen ja luonnontilaisen lammen välissä. 
Tie on reilun 100 m päässä eteläpuolella. 

Limpurinlampi on luonnontilainen pieni turverantainen suolampi rajavyöhykkeen rajalla. 
Rantavyöhykkeestä on noin 80% lyhytkorsinevaa ja loput mäntyvaltaista sekametsää . 
Pohjoispuolella alkaa hakkuaukea noin 200 m päässä. Tie on noin 150 m päässä lounais-
puolella. Limpurinlammen itäpuolinen pieni suolampi on melko samanlainen kuin Limpu-
rinlampikin. Koillispuolelta on hakattu noin 100 m päästä. Lampien välisellä kankaalla on 
suuria APS-mäntyaihkeja, suurin löydetty on halkaisijaltaan yli 70 cm. Myös itäpuolen 
Härkösenyhteisellä on mäntyvaltaista metsää, jossa on runsaasti keloja ja järeitä mänty-
maa-puita. Palokantoja sekä palokoroisia keloja ja aihkeja esiintyy myös näkyvästi. 
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Härkösenyhteiseltä löydettiin vanha kanahaukan pesä. 

Limpurinlammen itäpuolisesta lammesta lähtee luonnontilainen katkopuro Telkänahon 
· puolitse Venäjälle. Uusi metsäautotie kulkee puron yli yläjuoksulla. Alkupäässä 

rantametsät ovat mäntyvaltaisia ja loppupuolella on paikoin reheviä ko yyppejä, mm. 
luhtaista ruoho- ja heinäkorpea sekä lähes lehtokorpimaista aluetta aivan valtakunnanrajan 
tuntumassa. Paikoin puron varrella on runsaasti tuulenkaatokuusia. 

Telkänahon pohjoispuolella puronvarressa on järeäpuustoista kuusivaltaista VMT-kangas-
ta. Suurimmat kuuset ovat noin 60 cm halkaisijaltaan. Maapuuta on runsaasti (noin 300 
kpl/ha), josta huomattava osa on järeähköä kuusta ja koivua. Rannalla kasvaa runsaasti 
korpi- ja suo-orvokkia, mesimarjaa ja mesiangervoa. Lajistoon kuuluu myös oravanmarjaa, 
metsäimarretta, metsäkortetta ja pihlajaa. Puron varrella on pieni rehevä luhta, jossa kasvaa 
lisäksi metsäkurjenpolvea, kurjenpolvea, siniheinää, korpikastikkaa, suokelttoa ja suo-
ohdaketta. Luhdasta alaspäin purolla oli rentukkaa, nuokkutalvikkia ja riidenliekoa. 

Kaihlanen on luonnontilainen turverantainen suolampi rajavyöhykkeellä. Rannalla on 
rajavartijoiden mökki. Rantavyöhykkeestä 60% on isovarpurämettä ja 40% VMT-kuusik-
koa. Länsipuolinen kangas on paikoin erittäin tiheää kuusikkoa, jossa on mänty-ylispuita. 
Paikoin koivun osuus kohoaa jopa neljännekseen. Maapuuta on noin 200-300 kpl/ha, josta 
enin osa koivua. Tuulenkaatoja on paikoin runsaasti. Kankaalta löytyi karhun hajottama 
muurahaispesä. Kaihlasen eteläpuolella on luonnontilainen pieni pyöreä suolampi lyhyt-
korsinevalla. 

Kaihlasesta lähtevä Kaihlaspuro on luonnontilainen puro, joka virtaa alkupuolella lyhyen 
matkaa yksityismaapalstalla osittain avosuolla. Loppupuolella puron varressa on ruoho- ja 
heinäkorpea, jossa on lahonnutta maapuuta noin 300 kpl/ha. Pohjoispuolisella kankaalla on 
luonnontilaista variksenmarja-puolukkatyypin kuivahkoa männikköä, joka on kuusettu-
misvaiheessa (runsas kuusialikasvos). Nuorta koivua on vajaa viidennes. Mäntykeloja on 
kohtalaisen runsaasti ja joitakin noin 50 cm aihkeja, isoimman mitatun halkaisija 67 cm. 
Maapuuta on noin 50-100 kpl/ha, josta osa vanhaa järeää mänty- ja mäntykelomaapuuta. 

Kaihlaspuroon Koivukiiman kaakkoispuolelta virtaavan piilopurohaaran varrella on tien ja 
yksityismaan välissä märkää järeäpuustoista korpea. Järeimmät kuuset ovat puolimetrisiä. 
Osin järeää koivua on alle kymmenesosa. Maapuuta on noin 500 kpl/ha, josta enin osa eri-
ikäistä yli 20 cm kuusta. Maa on yhtenäisen rahka- ja korpikarhunsammalmaton peittämä, 
ja siellä kasvaa mm. isoalvejuurta. Tuulenkaatokuusia on runsaasti puron varressa. Puron 
itäpuolista yksityismaapalstaa on avohakattu lyhyeltä matkalta rannasta. Suolla lenteli 
kapustarinta. Puron alkupään rannoilla on mm. VMT-kuusikkoa ja ruoho- ja heinäkorpea. 

Pienvesikohde ei sovellu virkistys- tai opetuskäyttöön, koska se on enimmäkseen raja-
vyöhykkeellä. Luonnontilaisuuden säilymiselle rajoitettu liikkuminen on eduksi. Karsikko-
vaaralta löydettiin metsäinventoinnin yhteydessä edellämainittujen lajien lisäksi silmällä-
pidettävää haavanarinakääpää, pihka-, pursu- ja rusokantokääpää, jotka ovat kaikki vanhan 
metsän indikaattorilajeja sekä ruostekääpää. Muista vanhan metsän indikaattorilajeista 
havaittiin yövilkka, kirjosieppo, leppälintu, metso, pohjantikka (syöntijälkiä) ja palokärki 
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(syöntijälkiä). Karsikkovaaran metsäinventointikohde on harvinaisen laaja lähes luonnonti-
laisena säilynyt alue, jonka arvoa lisäävät luonnontilaiset pienvedet. Suojeluarvoa kohottaa 
myös monipuolinen vanhan metsän lajisto. Alue pitäisi suojella kokonaisuutena. Se on 
valtion maalla lukuunottamatta paria pientä yksityismaapalstaa. 

159. Lomanpoltjan puro (4), Suomussalmi 4424 04, (liite 5/18), inv. -94 

Lomanpohjan puro on reilun kilometrin mittainen luonnontilainen puro Lomanpohjan 
metsäinventointikohteella. Eteläpuolella alkaa hakkuuaukea noin 100 m päässä purosta. 
Puro laskee Pieneen Mäntylampeen, jonka molemmat puolet on avohakattu. Ojituksia ei 
ole. Puro virtaa jyrkkärinteisten harjujen välisessä rotkossa. Varsinkin pohjoispuolella on 
hyvin jyrkkärinteinen harju, jonka rinteillä on paikoin kallio- ja louhikkopaljastumia. 
Maisemallinen arvo on huomattava. 

Lomanpohjaan laskee rinteiltä useita pieniä puroja, joiden varsilla on paikoin rehevää mm. 
vaarantunutta myyränponasta, metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, oravanmarjaa ja suo-
horsmaa kasvavaa rinnekorpea ja pienialaisia muurainkorpia. Lomanpohjan puro ja sen 
varren suot ovat reheviä johtuen molemmilta puolilta tulevista rinteiden valumavesistä. 
Puron varressa on mm. metsäkortekorpea, jossa kasvaa metsäkortteen lisäksi metsäimarret-
ta, runsaasti kevätleinikkiä, kurjenjalkaa, lakkaa ym. 

Alueen metsät ovat enimmäkseen reheviä kuusivaltaisia VMT-kankaita, joissa oravanmar-
jaa esiintyy yleisesti. Pystyynkuollutta kuusta on jonkin verran. Pohjantikka pesii puron 
pohjoispuolella. Korpimaisissa painanteissa on koivua ja raitaa yhteensä jopa 30%. Raidoil-
la kasvaa raidankeuhkojäkälää. Paikoin kasvaa pihlajantaimia. Korkeimmat ja kuivimmat 
alueet, kuten puron pohjoispuolisen harjun päällä, ovat mäntyvaltaisia valoisia kankaita, 
joilla esiintyy keloa ja mäntymaapuuta kohtalaisesti (noin 200 runkoa/ha). Toisin paikoin 
keloja on runsaasti ja myös varsin järeitä. 

Kohteella on virkistyskäyttöarvoa mm. retkeilykohteena jylhien maisemien ansiosta. 
Alueelta löytyi petolinnun iso risupesä. Suojelun arvoinen kohde on mm. vaarantuneen 
myyränportaan ja vanhojen metsien esiintymisen vuoksi. Maanomistaja on valtio. 

160. Jatkonkankaan lähde (3-4), Suomussalmi 3533 04, Oiite 5/18), inv. -94 

Jatkonkankaan lähde on erittäin kirkasvetinen, ja silmämääräisesti arvioden vesi on hyvä-
laatuista. Lähteen läpimitta on noin kaksi metriä ja syvyys 20-50 cm. Lähde sijaitsee 
Jatkonkankaan vanhojen metsien inventointikohteen pohjoisreunalla Suomussalmen 
luoteisrajalla. 

Lähteen lähiympäristö on rehevää saniaislehtoa, jossa kasvaa runsaasti mm. metsäkurjen-
polvea, oravanmarjaa, pohjanpunaherukkaa, sudenmarjaa, ojakellukkaa, isotalvikkia, 
pohjanhorsmaa, lettolierosammalta (Scorpidium scorpioides) ja lettolehväsammalta 
(Rhizomniwn pseudopunctatum ). Ympärillä on komeaa, järeää metsää, jossa kuusi muodos-
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taa valtapuuston. Lehtipuuta on runsaasti, erityisen huomattavaa on raidan (pituus noin 16-
18 m) runsas esiintyminen. Metsän rakenne on luontainen, ja ketoja ja maapuita on kohta-
laisesti. 

Itse lähde on luonnontilainen, mutta luoteispuolella noin 20 m päässä lähteestä alkaa vanha 
taimikko- ja ojitusalue. Eteläpuolinen rinne on luonnontilainen pitkälle lähteestä. Ympä-
röivään metsään on kohdistunut hakkuita, mutta niistä on aikaa vähintään 50 vuotta. 

Lähde on suojelun arvoinen mm. rehevän lehdon ja vanhojen metsien esiintymisen vuoksi. 
Maisemallisesti lähde on kaunis komean varsin luonnontilaisen metsän keskellä. Se sijaitsee 
valtion maalla. 

161. Kuikanpuro (3-4), Suomussalmi 4514 04, Oiite 5/26), inv. -94 

Kuikanpuro on noin parin kilometrin mittainen j~ vajaan metrin levyinen luonnontilainen 
puro, joka laskee Kuikansuolta Hossanjokeen. Se sijaitsee osin vanhojen metsien inventoin-
tikohteella. Rantavyöhyke on enimmäkseen mäntymetsää, osin kuusimetsää ja harmaale-
pikkoa on jonkin verran. Rantasoista suurin osa on muurainkorpea ja ruohokorpea. Ruoho-
korvessa puron varrella kasvaa mm. metsäkortetta, korpikastikkaa, metsäimarretta, mesian-
gervoa ja hannaaleppäpusikkoa. Myös etelästä Kuikanpuroon laskevan sivuhaaran varrella 
on samoin ruohokorpea, jossa kasvaa em. lajien lisäksi mm. metsäkurjenpolvea, korpior-
vokkia ja ruohokanukkaa. Kuukkeli lenteli puronvarsikuusikossa. 

Kuikanpuron pohjoispuolella on hakkuita, mutta puron välittömässä läheisyydessä mänty-
taimikko on jo miehenmittaista. Länsipäässä yksityismaalta tulee oja, mutta sillä ei liene 
suurta vaikutusta puron luonnontilaan. Etelästä laskeva sivuhaara tulee yksityismaalta ja 
sieltä siihen laskee muutama oja. Eteläpuoliselle Kuikanvaaralle on rakennettu metsäauto-
tiemelkein puron rantaan asti ja pohjoispuolista metsäautotietä on jatkettu lähes Hossan-
joelle asti. 

Maisemaltaan puron varsi on hieno: metsä on enimmäkseen vanhaa ja varsin luonnontilais-
ta, ja vaikutelma on suurelta osin erämainen. Hossanjoen vartta kulkee polku ja inventoin-
nin yhteydessä alueella tavattiin kalastajia, retkeilijöitä ja telttailijoita, joten alueella on 
virkistyskäyttöä. Suojelua voidaan perustella mm. vanhojen metsien esiintymisellä. Kohde 
on valtion maalla. 

162. Pölhöpuron latvat (4), Suomussalmi 4514 04, Oiite 5/26), inv. -94 

Pölhöpuro sijaitsee pari kilometriä etelään Kuikanpurosta vanhojen metsien inventointikoh-
teella. Puron molemmat latvahaarat ovat reilun kilometrin matkalta lähes luonnontilaiset, 
mutta loppupuolella on runsaasti ojituksia. Uoman leveys vaihtelee puolesta metristä 
metriin. Vesi on silmämääräisesti arvioiden hyvälaatuista. 
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Rantavyöhykkeestä suurin osa on kuusimetsää, mäntymetsää on vähemmän ja harmaale-
pikkoa on hieman. Rantasoista valtaosa on erilaisia korpia, mm. muurainkorpea, metsäkor-
tekorpea, saniaiskorpea sekä luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Metsäautotien länsipuolella 
kasvaa silmällä tävää lapinleinikkiä ja kahdessa kohdassa kotkansiipeä. Pölhöpuron 
varrella on lettoisia laikkuja. 

Metsäautotie kulkee eteläisemmän haaran yli ja se on lähimmillään noin 300 m päässä 
pohjoisemmasta haarasta. Puron valuma-alueella on tehty hakkuita ja siellä on vanhoja 
taimikoita, mutta niiden merkitys puron luonnontilaisuudelle lienee vähäinen. Rantametsät 
puron välittömässä läheisyydessä ovat kaikki vanhoja ja hakkaamattomia. Ne ovat suurim-
maksi osaksi hienoja luonnontilansa säilyttäneitä kuusimetsiä. Etenkin Leipäsuolta tulevan 
haaran varrella on komeaa lahopuustoista kuusikorpea, jossa tavalliset aarniometsien käävät 
( esim. pursukääpä ja rusokantokääpä) ovat runsaita. 

Maisema on kutakuinkin eheä ja luonnontilainen puron ympäristössä. Siksi alue sopii mm. 
virkistyskäyttöön. Suojelua voi perustella mm. uhanalaisten suotyyppien ja vanhojen 
metsien esiintymisellä. Kohde on valtion maata. 

163. Poltjanlampi (4), Suomussalmi 4514 04, Oiite 5/26), inv. -94 

Pohjanlampi on luonnontilainen pikkulampi Pölhöpurosta reilu kilometri lounaaseen 
vanhojen metsien inventointialueella. Valtaosa rantavyöhykkeestä on kuusivaltaista VMT -
kangasta, mäntymetsää on jonkin verran ja hieman myös muurainkorpea. Kasvillisuus on 
tyypillistä. Pohjanlampeen laskevan puron varressa on muurainkorpea ja luhtaista ruoho-
ja heinäkorpea. 

Metsäautotie kulkee noin 50 m päästä eteläpuolelta. Lammen pohjoispuolella kohoaa jyrkkä 
ja osin kallioinen Pohjanvaaran männikkörinne. Ylärinteessä on kall yrkänne. Pohjanlam-
pea ympäröivät metsät ovat vanhoja ja luonnontilaisia, eikä hakkuita tai taimikoita näy 
lammelle. Maisemallinen arvo on huomattava. 

Erämainen lampi sopii virkistyskäyttöön. Suojeluperusteena on luonnontilaisuus ja vanho-
jen metsien esiintyminen. Alue on valtion maalla. 

164. Juntinlampi (3-4), Suomussalmi 4423 04, Oiite 5/16), inv. -94 

Juntinlampi on 25 ha kokoinen metsärantainen lampi Etelä-Suomussalmella. Rantametsät 
ovat noin 125-vuotiaita tuoreita ja kuivahkoja kankaita, jotka monin paikoin laskeutuvat 
jyrkkinä rinteinä suoraan lampeen. Etenkin Kotaharju ja Riihiniemi ovat maisemallisesti 
vaikuttavia. 

Metsät ovat aikoinaan määrämittahakattuja, mutta alkavan luonnontilaistumisen merkkeinä 
esiintyy jonkin verran lahopuuta. Luonnontilaisimmat metsät ovat Juntinlammen länsipuo-
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lella. Lammen rannoilla on hieman tupasvilla- ja nevarämettä. Osa rantasoista on ojitettu 
aikoinaan, mutta ojat ovat osin jo umpeutuneet. Uusi tie tulee idästä Juntinaholle 200 m 
päähän rannasta, mutta se ei näy lammelle. 

Alueella tavattiin karhun jälkiä. Kotaharjun länsipäästä löydettiin silmälläpidettävää 
korkkikerroskääpää. Lajista on 40 havaintoa Suomesta. Lammen rannalla oli kolme venettä, 
joten se on vilkkaassa kalastuskäytössä. 

Lampi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Se sijaitsee Etelä-Suomussalmella, jossa vanhat 
metsät ja etenkin metsärantaiset lammet ovat metsätaloustoimenpiteiden myötä harvinais-
tuneet. Suojelun arvoinen se on vanhojen luonnontilaistuvien metsien ja maisemallisen 
merkityksensä vuoksi. Kohde on osa vanhojen metsien inventointirajausta. Se on valtion 
maata. 

3 YHTEENVETO 

Vuoden 1994 aikana inventoiduista pienvesikohteista arvokkaiksi luokiteltiin 61 ja hyviksi 
16 kohdetta. Uudet kohteet sijaitsevat valtaosin Suomussalmen ja Kuhmon alueella. 
Kohteita on lisäksi Puolangan, Ristijärven, ja Hyrynsalmen kuntien alueella. Suurin osa 
kohteista on pieniä luonnontilaisia lampia ja puroja, mutta myös lähteitä on mukana 
aikaisempaa enemmän, koska luonnontilaisten lähteiden löytymiseen kiinnitettiin erityistä 
huomiota. 
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LIITE 1. ARVOKKAIMMAT VUODEN -94 PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi Arvosana Kartta Kunta Sivu 

4. Ahvenlampi ym. 4 3444 07 Hyrynsalmi 203 
30. Kaihlanen ja Ala-Kaihlasjoki 3-4 442111 Hyrynsalmi 204 
31. Säynää, Ala-Valkeainen ym. 3-4 442111 Hyrynsalmi 205 
32. Seitenlampiset, Kuivikonpuro 4 3444 07 Hyrynsalmi 206 
33. Varpuj ja Takkupuro ym. 4-5 4423 01, 04 Hyrynsalmi 208 
34. Turpeinen, Pieni-Turpeinen ym. 4-5 441209 Hyrynsalmi 209 
35. Hanhilampi ja puro 4-5 3443 09 Hyrynsalmi 210 
36. Nahkalampi, -puro, lähde ym. 4 3443 06 Hyrynsalmi 211 
37. Pahalampi, Teerilampi ja lähde 4 442104 Hyrynsalmi 212 

72. Hukanlammen lähde 3 441112 Kuhmo 213 
73. Huosiuslammen lähteikkö 3 441312 Kuhmo 213 
74. Kiimaojanrämeen lähde ja puro 4-5 443107 Kuhmo 214 
75. Pellinpuro, lähteet ym. 4 4412 07 Kuhmo 214 
76. Kirjakanvaaran lammet 3-4 4414 01 Kuhmo 216 
77. Kivijärven lähde ja puro 3-4 4414 01, 04 Kuhmo 216 
78. Ala-, Niemi-Pääkkönen ja purot 3-4 4412 07 Kuhmo 217 
79. l.auttajärven lähteet ja purot 4 4412 08 Kuhmo 218 
80. Mieronahon lähteikkö ja purot 3-4 4412 08, 09 Kuhmo 220 
81. Vonganlammit, Louhenlampi ym. 4 443108 Kuhmo 221 
82. Jako-, Kotalampi, puro ja lähde 3-4 4431 05, 07, 08 Kuhmo 222 
83. Juntinsalon lähteet ja Piilojoki 3-4 443106 Kuhmo 222 
84. Riihivaaran lähteet, puro ym. 4 443103, 06 Kuhmo 223 
85. Ison Rytivaaran lähteet 4 4431 06, 4432 04 Kuhmo 224 
86. Paha- ja Seinälampi sekä puro 3-4 443203 Kuhmo 225 
87. lapinjärvi, Tuohilammit ym. 4 4414 03 Kuhmo 226 

77. Nuolipuro 4 3444 04 Puolanka 228 
78. Kaihlas- ja Risujärvi 3-4 3444 05, 08 Puolanka 229 
79. Ämmänmännikön lähde 4 3444 08 Puolanka 229 
80. Harmajanpäänlampi 5 3533 05 Puolanka 230 
81. Huokostörmän lammet, lähteet 4 3444 02 Puolanka 230 
82. Tammakankaan lähteikkö ym. 4 3444 01 Puolanka 231 
83. Katajasuon lammet ym. 4 3443 03 Puolanka 231 
84. Josuanlampi 5 3444 04 Puolanka 232 
85. Huuhkajakankaan lammet 4 3444 03 Puolanka 233 

8. Saarijärvi, lähteet ym. 3-4 4412 08 Ristijärvi 233 
16. Autiojärvi, puro ym. 5 4412 08, 09 Ristijärvi 234 
17. Juurikkalampi, puro ym. 4-5 4412 05 Ristijärvi 235 
18. Kaivoslammit 4-5 4412 05 Ristijärvi 236 
19. Kalliojärvi ym. 4-5 4412 05 Ristijärvi 237 
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Nro Nimi Arvosana Kartta Kunta Sivu 

12. Itäjärvi, -joki ja Koirapuro 4-5 4422 05, 08 Suomussalmi 237 
49. Niitty lampi 4 451106 Suomussalmi 239 
72. Risti- ja Ruoho-Luoma ym. 3-4 4513 03 Suomussalmi 240 
143. Mesiönlampi, puro, lähde ym. 3-4 4424 05 Suomussalmi 240 
144. Hoikka ja lähde 4-5 4512 07 Suomussalmi 242 
145. Välijoki ja lähde 3-4 451211 Suomussalmi 242 
146. Iso Saunalampi, puro ym. 3-4 451210 Suomussalmi 243 
147. Aittojärvi, Pillupuro ym. 4 4514 02 Suomussalmi 243 
148. Pajulampi ja -puro 3-4 4514 02 Suomussalmi 246 
149. Kolmiloukku, puro ja lähde 3-4 4514 05 Suomussalmi 246 
150. Hoikkajärvi, Ruunalammit ym. 4 4423 02, 05 Suomussalmi 247 
151. Lehmilampi, Härkälammit, puro 4-5 4423 02 Suomussalmi 248 
152. Varpujärvi 3-4 4423 02 Suomussalmi 249 
153. Särkkäjärvi, Pitkälampi ym. 4 442112 Suomussalmi 249 
154. Pölhölampi, -puro ym. 4-5 4423 03 Suomussalmi 250 
155. Myllykankaan lähde 4 4423 03 Suomussalmi 251 
156. Iso-Öllöri, Yli-Karttimo ym. 4 451310 Suomussalmi 252 
157. Mäntypuro, Koistisenlammit ym 4 4424 06 Suomussalmi 254 
158. Karsikkovaaran lammet, lähde 4-5 4424 04, 07 Suomussalmi 255 
159. Lomanpohjan puro 4 4424 04 Suomussalmi 257 
160. J atkonkankaan lähde 3-4 3533 04 Suomussalmi 258 
161. Kuikan puro 3-4 4514 04 Suomussalmi 258 
162. Pölhöpuron latvat 4 4514 04 Suomussalmi 259 
163. Pohjanlampi 4 4514 04 Suomussalmi 259 
164. J untinlampi 3-4 4423 04 Suomussalmi 260 

YHTEENSÄ 61 uutta arvokasta pienvesikohdetta vuodelta -94 ja 2 ennestään arvokkaaksi 
luokiteltua 
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LilTE 2. HYVÄT VUODEN 1994 PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi Kunta 

31. Ryöti Hyrynsalmi 
31. K.umpunen Hyrynsalmi 
39. Saari-Papulammet ja purot Hyrynsalmi 

23. Iso Ruuhijärvi Kajaani 
24. Loutelampi Kajaani 

88. Rahkosuon lammet Kuhmo 

80. Harmajanpäänlammen puro Puolanka 
86. Kinkeli Puolanka 
87. Kolkko Puolanka 
88. Velkonlampi ym. Puolanka 

18. Julma-Tahkuri Ristijärvi 
18. Kotapuro (osa) Ristijärvi 

72. Risti- ja Yli-Luoman välinen joki Suomussalmi 
145. Perangan Parviainen Suomussalmi 
145. Piston Parviainen Suomussalmi 
146. Saukkojoki Suomussalmi 
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LIITE 3. VANHOJEN METSIEN INVENTOINTIKOHTEELIA SUAITSEV AT 
PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi Kunta Metsäinventointikohteen nimi 

14. Vuorilampi Hyrynsalmi Vuorilammen lh-metsä-Pölhövaara 
30. Kaihlanen ym. Hyrynsalmi Säynään seutu 
31. Säynää ym. Hyrynsalmi Säynään seutu 
33. Varpujoki ym. Hyrynsalmi Veitsivaara/ Tulisuo-Varpusuo 
34. Turpeinen ym. Hyrynsalmi Petro 
35. Hanhilampi ym. Hyrynsalmi Rehveli 
36. Nahkalampi ym. Hyrynsalmi Pieni Tuomivaara 

20. Kultakaivonlähde Kuhmo Saukkovaara 
30. Kalliojärven alue Kuhmo Kalliojärvi 
54. Valkeisjärven alue Kuhmo Valkeisjärvi, Iso Lehmivaara ym. 
55. Raja- ja Kelopuro Kuhmo 
61. Kalliojärvi ym. Kuhmo Jämäsjärvi ym. 
62. Kivijärvi ym. Kuhmo Honkavaara 
63. Kieverrysjärvet Kuhmo Kieverrysjärvet 
64. Kaita-Kiekki Kuhmo Kaita-Kiekki 
65. Käkijärvien alue Kuhmo Käkijärvet 
67. Sutisenjärvi ym. Kuhmo Lauttajärvi ym. 
68. Hevoshuuhdinpuro Kuhmo Hevoshuuhdinpuro 
75. Pellinpuro ym. Kuhmo Pellinkangas 
76. Kirjakanv. lammet Kuhmo Kirjakanvaara 
77. Kivij. lähde, puro Kuhmo Kivijärvi 
78. Ala-Pääkkönen ym. Kuhmo Honkivaara 
79. Lauttaj. lähteet ym. Kuhmo Lauttajärvi 
80. Mieronahon lähteet Kuhmo Mieronaho 
81. Vonganlammit ym. Kuhmo Vonganjärvi-Vuorivaara 
82. Jakolampi ym. Kuhmo Kukkosenvaara 
83. Juntinsalon lähteet Kuhmo Juntinsalo 
84. Riihivaaran lähteet Kuhmo Riihivaara 
85. Ison Rytivaaran läh Kuhmo Iso Rytivaara 
86. Pahalampi ym. Kuhmo Saukkovaara 
87. Lapinjärvi ym. Kuhmo Isosuo-Koirasuo 

32. Heinijoki ym. Puolanka Vääränsärkät 
63. Saarijärvi Puolanka 
69. Nuottilampi ym. Puolanka 
77. Nuolipuro Puolanka 
81. Huokost. lammet Puolanka Huokostörmä 
82. Tammak. lähteikkö Puolanka Tammakangas 
83. Katajasuon lammet Puolanka Katajasuo 
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Nro Nimi Kunta Metsäinventointikohteen nimi 

84. Josuanlampi Puolanka Josuanvaara 
85. Huuhkajak. lammet Puolanka Huuhkajakangas 

14. Hoikkalammit Ristijärvi Kalliojärvi-Pitämävaara 
67. Kivijärvi ym. Ristijärvi Kivijärvi 
16. Autiojärvi ym Ristijärvi Kalliojärvi-Pitämävaara 
17. Juurikkalampi ym. Ristijärvi Kalliojärvi-Pitämävaara 
18. Kaivoslammit Ristijärvi Kalliojärvi-Pitämävaara 
19. Kalliojärvi Ristijärvi Kalliojärvi-Pitämävaara 

84. Lehtopuron sivuhaara Sotkamo Hiidenportin laajennus 
85. Hiidenjärvi Sotkamo Hiidenjärvi 

16. Raatepuro S:salmi Raaterasi 
18. Malahvian alue S:salmi Malahvia 
21. Saarijärvi S:salmi Saarijärven aamialue 
49. Niitty lampi S:salmi Riuska 
87. Aitto- ja Kivijoki S:salmi Hossan länsipuoli 
88. Hossan itäp. lammet S:salmi Hossan itäpuoli 
124. Rauta- ja Ilosenlampi S:salmi Pihlajavaara-Ilosenkangas 
133. Julmanjärvi S:salmi Julma 
134. Murhijärven alue S:salmi Murhijärvi 
12. Itäjärvi ym. S:salmi Itäjärvi 
72. Risti- ja Ruoholuoma ym. S:salmi 
143. Mesiönlampi, puro, lähde ym. S:salmi Mesiönvaara 
145. Välijoki ja lähde S:salmi Perangan Parviainen 
147. Aittojärvi, Pillupuro ym. S:salmi Hossan länsipuoli 
148. Pajulampi ja -puro S:salmi Hossan länsipuoli 
152. Varpujärvi S:salmi Varpujarvi 
156. Iso-Öllöri, Yli-Karttimo ym. S:salmi 
157. Mäntypuro, Koistisenlammit S:salmi Mäntypuro 
158. Karsikkovaaran lammet, lähde S:salmi Karsikkovaara 
159. Lomanpohjan puro S:salmi Lomanpohja-Mäntylampi 
160. Jatkonkankaan lähde S:salmi J atkonkangas 
161. Kuikanpuro S:salmi Pohjanvaara 
162. Pölhöpuron latvat S:salmi Pohjanvaara 
163. Pohjanlampi S:salmi Pohjanvaara 
164. Juntinlampi S:salmi 

YHTEENSÄ 72 arvokasta pienvesikohdetta vanhojen metsien inventointikohteella 
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LIITE 4. INVENTOINNIN JÄLKEEN LUONNONTIIALTAAN MUUTTUNEET 
ARVOKKAAT PIENVESIKOHTEET 

Nro Nimi Kunta Muutos 

3. Sopenjoki Kajaani Rannasta avohakattu n. 180 m matkalta aarniometsää 
18. Iso Viinijärvi Kajaani Rannalla siemenpuu-, avo-ja kasvatushakkuita 

28. Viitajanlampi Kuhmo Rannan tuntuman taimikkoa lannoitettu 
51. Vehmaankuiva Kuhmo Arvokas lähteikkö avohakattu 
53. Kallio lampi Kuhmo Länsirannalla avohakkuu, äestys ja männyn istutus 
54. Valkeisjärvi Kuhmo Rannan tuntumasta avohakattu 
54. Isohete Kuhmo Ison lähteen pehmeällä ympäryssuolla ajeltu tiheästi 

raskaalla metsäkoneella ( ojitusta muistuttavat jäljet) 
54. Paljakanlampi Kuhmo A vohakattu rantaan asti 

13. Seitenahveninen S:salmi Siemenpuuhakkuu n. 20 m päässä etelärannasta, muutettu 
virkistyskalastusalueeksi 

18. Malahvian alue S:salmi Hangaslammen rannan tuntumasta hakattu siemen 
puuasentoon, myös muualla Hukkakankaalla hakkuita 

41. Lauttalampi S.salmi Eteläpuolelta avohakattu reilun 100 m päästä, soramonttu 
53. Suolampi S:salmi Reilun 200 m päästä avohakattu 
57. Hiidenlampi S:salmi Ylispuiden poisto 100 m päässä olevalta avohakkuulta 
66. Mustalampi ym. S:salmi Noin 100 m päästä pohjoispuolelta hakattu 
87. Kivijoki S:salmi Avo- ja kasvatushakkuita rannan tuntumassa 
88. Hossan itäp. S:salmi Väljennyshakkuita 100 m päässä Pitkä-Hoiluasta ja 

Ölkynpurosta 
106. Tökönjoki S:salmi Siemenpuuhakkuita vajaan 100 m päässä rannasta, 

harvennushakkuita noin 10-20 m päässä 
123. Murhijärven alue S:salmi Louhenkangas, Alanteenkangas ja Virtasalmenkangas 

väljennys- ja osin siemenpuuhakattu 
98. Murhijärven alue S:salmi 'Pitkälammen kaakkoispuolelta avohakattu noin 40 m 

päässä rannasta 

YHTEENSÄ noin 19 pienvedellä, jotka kuuluvat 15 erilliseen pienvesikohteeseen, on toimittu inven-
toinnin aikana tai sen jälkeen. 
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