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Selvitysalue

Selvitys tehtiin Ojansuun, Marttilan, Sileekallion ja Varilan alueella sekä Ojansuusta Kilpinokkaan 
ulottuvalla alueella Sylväässä. Alla olevassa kuvassa selvitysalue on rajattu sinisellä.

Työn tarkoitus

Kesällä 2015 selvitettiin osassa Sastamalan Vammalaa taajama-alueella sijaitsevien viheralueiden, 
rakentamattomien tonttien ja joutomaiden luonnonarvoja. Aloite työhön tehtiin kunnanvaltuustossa.
Työn tarkoituksena oli etsiä luonnonsuojelullisesti merkittäviä tai muutoin huomionarvoisia 
luontokohteita – etenkin sellaisia, jotka maankäyttöä suunniteltaessa tai toteuttaessa tulisi ottaa 
huomioon. Selvitys tehtiin Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun toimesta ja työn teki 
luontokartoittaja Vesa Salonen.

Taajamissa maankäytölle on paineita ja tuntemattomien luonnonesiintymien säilymistä saattavat 
uhata monet hankkeet. Tieto sijainnista on ensimmäinen askel pyrkimyksessä säilyttää ja vaalia 
arvokkaita esiintymiä mahdollisuuksien mukaan. Seuraava askel liittykin tiedon kulkuun: miten 
saada tieto ajoissa niiden tahojen tietoon, jotka suunnittelevat esiintymäpaikoille kohdistuvia 
luontoon kajoavia toimia.
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Työn suoritus

Selvitys perustuu pääosin kasvillisuuden, maaston ja elinympäristöjen havainnointiin. Työ tehtiin 
keski- ja syyskesällä, mikä on epäsopiva ajankohta esimerkiksi lintujen ja liito-oravan esiintymisen 
selvittämiseen. Koko selvitysalue kuljettiin läpi ja katsottiin kauttaaltaan kesän aikana, mutta 
yksityisille pihoille menemistä vältettiin eikä viljelysmaita tallattu. Joillakin paikoilla käytiin 
useamman kerran. 

Merkittävä osa selvitysalueen luonnosta ja lajistosta on nähtävissä helposti, kertakulkemallakin, 
mutta luonnon monimuotoisuudesta jää aina myös paljon näkemättä.  Selvitysalueella eläviä, mutta 
selvityksessä havaitsematta jääneitä lajeja ja jopa eliöryhmiä on monia. Vaikka tarkkuuteen pyrittiin
niin havainnoinnissa kuin raportoinnissa, antaa selvitys alueen luonnonarvoista vain kapean kuvan.

Pian maastotyön päästyä käyntiin huomattiin, että vieraslajeihin kuuluvia kasveja löytyi tuon tuosta.
Vieraskasvien esiintymiä kirjattiin muistiin, mutta havaintoja ei eritellä tässä selvityksessä 
tarkemmin. Samoin on selvityksessä löytyneen vieraslajeihin kuuluvan espanjansiruetanaesiintymän
laita. 

Selvitysalueen luonto 

Valtaosa selvitysalueesta on suhteellisen korkeata mäkimaastoa, joka jatkuu samanlaisena 
selvitysalueen eteläpuolella. Selvitysalueen korkein kohta on Sileekallion pohjoisosassa oleva 
kolmiomittauspiste ja kallionlaki, joka kohoaa yli 40 metriä Rautaveden tasosta ja 106,7 metriä 
merenpinnasta. Rautavesi sijaitsee selvitysalueen lähellä pohjoispuolella. Selvitysalueen lähellä 
sekä länsi- että itäpuolella on laajalti alavaa peltomaata. 

Suurin osa selvitysalueesta on metsää, ja enin osa selvitysalueen metsistä on kuivahkoa, tuoretta tai 
lehtomaista kangasmetsää. Kallioalueen metsissä on muutamia pieniä karuja painannesoistumia. 
Metsäkasvillisuudessa ilmenee pienipiirteistä vaihtelua maastomuotojen, kosteusolojen, pintamaan 
laadun ja kallion läheisyyden mukaan. Valtaosa metsistä on havupuuvaltaisia ja jonkin verran 
sekapuustoisia. Mustikkaa kasvaa metsissä yleisesti ja runsaasti, puolukkaa vain paikoin; sieniä 
kasvaa kangasmailla yleensä hyvin. 

Alavilla metsämailla maa on savista ja kasvillisuus lehtomaista, mutta varsinaista lehtoa 
selvitysalueella on vain vähän. Useimmat savimaiden metsiköistä ovat sekapuustoisia ja 
kangasmaita lehtipuuvaltaisempia. Lehtoja on aiemmin raivattu viljelysmaaksi ja joiltakin 
metsittyneiltä tasamailta löytyikin vanhoja ojia merkkinä maan aiemmasta viljelykäytöstä. 

Suuri osa selvitysalueesta on kalliomaastoa, mutta enin osa kallioista on irtomaan peittämiä 
yhtenäisiä metsämaita, joissa kulkija tuskin huomaa kallion päällä kulkevansa. Näyttäviä 
kalliorinteitä selvitysalueella on vain vähän eivätkä komeimmatkaan kalliopaljastumista ole kovin 
näyttäviä tai erityisen edustavia luonnonarvoiltaan.

Metsämaita selvästi pienialaisemmin selvitysalueella esiintyy aukeita elinympäristöjä, kuten 
niittyjä, joutomaita, ketoja ja pientareita. Ketoja on vain muutamia pieniä umpeenkasvun uhkaamia 
esiintymiä. 

Niittyjä selvitysalueella on laajemmin vain Sylväässä ja lisäksi laikkuina tai kapeina kaistaleina 
siellä täällä. Huomattava osa niittyalasta on entistä viljelysmaata. Kuivemmat ja matalakasvuiset 
niityt ovat kasvilajistoltaan melko monipuolisia, kosteat niityt taas usein korkeakasvuisia ja vain 
muutaman voimakkaan kasvilajin, kuten kookkaiden heinälajien, nokkosen, mesiangervon tai 
vadelman hallitsemia.
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Taajan asutuksen lomassa sijaitsee joutomaita, erilaisia varasto- tai läjitysalueita, joissa säilytetään 
siirreltäviä maa-aineksia tai kasvillisuus on muista syistä vakiintumatonta. Joutomaiden luontoa ei 
hoideta eikä huomioida, mutta joutomaat ovat monesti lähiluonnon monimuotoisuuden kannalta 
merkittäviä alueita. Joutomaat ovat helposti leviävien pioneerikasvien ja monien avomaan 
hyönteisten elinympäristöä. Myös tienvierillä ja pientareilla kasvaa luonnonvaraista kasvillisuutta, 
jossa joutomaalajistolla on huomattava sija.

Niittyjä, joutomaita ja pientareita ei kuulu selvityksessä huomionarvoiseksi valittujen 
luontokohteiden joukkoon. Taajamaluonnon monimuotoisuuden kannalta näillä aukeahkoilla 
elinympäristöillä on kuitenkin oma merkityksensä.

Vesi ja veden läheisyys rikastavat luonnon monimuotoisuutta paljon. Keskeiset osat selvitysalueesta
ovat mäkimaastoa, jossa sadevedet valuvat kohti alarinnettä. Taajama-alueella virtaavista vesistä 
osa valuu näkymättömissä salaojia ja viemäreitä pitkin. Valtaosa avoimista vesiuomista on taas 
kaivettuja ojia tai perattuja puroja, joiden luonnontila on heikentynyt.

Vesi on olennaisena elementtinä Kilpinokan tyveltä kaakkoon kohti Iisaa ulottuvassa leveässä pato-
ojassa ja ojan pohjoishaaran kiertämällä hehtaarin laajuisella kosteikolla. Pato-oja ja maastoltaan 
upottava luhtainen ja osin soiistunut kosteikko muodostavat luonnonrikkaan ja melko epätavallisen 
elinympäristön. Yleensä pato-ojassa on paljon vettä ja vesi vaikuttaa seisovalta eikä virtaavalta.

Selvitysalueen merkittävin virtavesi on Sileekallion itäpuolelta alkunsa saava, Varilan poikki 
virtaava ja Iisassa Rautaveteen laskeva puro, jolla ei ole kartoissa nimeä. Tämä puro on suurelta 
osin ojaksi kaivettu, mutta kasvillisuudeltaan runsas.

Lähteitä selvitysalueella on vähän. Lähteisyyttä ilmenee kuitenkin ainakin paikoin ojissa, kuten 
viljelyssä olevan pellon pohjoisreunan lähettyvillä Sylväässä, mutta kunnollisia lähteitä ne eivät ole.
Selvityksessä nimettiin muutama pienvesielinympäristö arvokkaaksi luontokohteeksi, joukossa yksi
lähde.

Taajaman lähiluonnon piirteitä

Taajamien läheisyys tuo oman leimansa luontoon ja taajamien lähellä luonnossa on vanhempaa ja 
uudempaa ihmisvaikutusta monin paikoin. 

Luontotyyppien ja elinympäristöjen arvioinnissa yhtenä keskeisenä kriteerinä on paikan ja luonnon 
aitous, luonnontilaisuus tai luonnontilaisenkaltaisuus vailla ihmistoimien jälkiä tai töiden 
seurauksia. Maankäytön historiaa ei ole aina helppo huomata maastossa, sillä kasvillisuus kätkee 
nopeasti suuren osan vanhoista jäljistä. Puolen vuosisadan takainen viljelysmaa voi kasvaa järeää ja 
sakeaa kuusikkoa tai entinen pihapiiri erottua metsämaastosta vain sammaloituneesta porraskivestä 
ja muutamasta säilyneestä pihakasvista. Vanhan maankäytön vaikutus saattaa kuitenkin säilyä 
pitkään kasvillisuudessa. Ihmisvaikutuksen seurauksena kasvillisuuteen juurtuu helposti eräitä 
ihmisen seuralaiskasveja ja yleisiä pioneerilajeja. Tällaiset luonnontilaiseen elinympäristöön 
kuulumattomat ja ”epäaidot” lajit ovat eräänlaisia rikkakasveja ja niiden katsotaan aiheuttavan 
kasvillisuuden aitouden heikentymistä, nuhraantumista. Taajamien lähellä luonto on usein melko 
nuhraantunutta.

Vieraslajien suhteellinen runsaus kasvillisuudessa on yksi taajamaluonnon piirteistä. Vieraslajit ovat
paikallisessa luonnossa suhteellisen uusia tulokkaita ja sellaisia lajeja, joiden runsastumiseen 
ihmistoimilla on melko suora vaikutus.
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Pieni määrä vieraslajeja rikastuttaa luontoa lisäten monimuotoisuutta, mutta leviämiskykyisimpiin 
vieraslajeihin on syitä suhtautua nurjasti. Erityisen haitallista vieraslajien leviäminen on niille 
lajeille, joiden elinympäristöjen ala on vähäinen ja supistunut muutoinkin. Merkittävä osa 
vieraskasvien esiintymistä on saanut alkunsa luontoon viedystä puutarhajätteestä.

Taajamaluonnon elinympäristöt ovat usein pienialaisia ja pirstaleisia. Pirstaleinen muoto saattaa 
heikentää luontotyypin ominaispiirteitä ja pieni koko ei useinkaan riitä siihen, että elinympäristöä 
voisi luonnehtia edustavaksi. 

Taajamien läheisillä viheralueilla esiintyy maaston kulumista. Eniten kuljetuilla kohdilla 
aluskasvillisuus ja puiden juuret saattavat kärsiä tallaamisesta. Eroosio voi käynnistyä kuivilla 
rinnemailla jos maan pinta kuluu rikki tai polkujen kosteissa painannekohdissa, jotka leviävät 
laajeneviksi kuraikoiksi.

Taajamaluonnolle on ominaista myös rehevöityminen. Rehevöitymistä aiheuttavat mm. luontoon 
viedyt puutarhajätteet ja muu roskaaminen, lintujen ruokinta, lemmikkieläinten ulkoiluttaminen 
sekä monenlaiset ilman ja pintavesien epäpuhtaudet. Tiettävästi myös pienilmasto on taajamien 
lähellä keskimäärin vähän lämpimämpää kuin harvan asutuksen alueilla, mutta tätä ei selvityksessä 
todettu.

Huomioita selvitysalueen luonnosta

Yleisesti katsoen selvitysalueen metsät ovat erinomaisia virkistysmetsiä, helppokulkuisia, avaria ja 
mukavan näköisiä. Metsäluonnon moni-ilmeisyys ja vaihtelevuus näkyy selvitysalueella melko 
hyvin. Metsiä ei ole hoidettu liian siisteiksi ja puistomaisiksi, vaan paikoin on myös luonnontilaisia,
kauan koskematta olleita kohtia, tiheiköitä ja hankalampaa maastoa. 

Lahopuuta selvitysalueen metsissä on vähän. Raihnaiset ja kuolleet puut sekä kelot ja maatuvat 
rungot ovat merkittävä osa metsäluontoa, mutta metsätalouden vuoksi näitä on valtakunnan 
metsissä luonnottoman vähän. Taajamien lähimetsien hoidossa tulisikin kompensoida talousmetsien
lahopuuvajetta ja kasvattaa taajamien metsien lahopuumäärää. 

Luonnonsuojelullisesti arvokasta olisi myös, jos taajamametsissä suvaittaisiin enemmän muitakin
talousmetsissä niukkoja metsäluonnon piirteitä. Tällaisia ovat tiheiköt ja aukkopaikkat, 
taloudellisesti vähempiarvoiset puulajit, luontaisesti syntyneet puut, raihnaiset puut, vanhat puut 
sekä valiomuotoisista tukkipuista poikkeavat puuyksilöt.  

Rehevöityminen ja umpeenkasvu ovat vähentäneet ketojen alaa koko maassa. Ketokohteilla se 
tarkoittaa sitä, että kookkaampien kasvien leviäminen syö ketojen pinta-alaa ja lajiston 
moninmuotoisuutta. Kedot ovat maisemallisesti kauniita ja monilajisia elinympäristöjä, joiden 
lajisto ei muualla menesty. Ketojen ajoittainen valikoiva kitkeminen edistäisi näiden 
elinympäristölaikkujen säilymistä.

Asutuksen ja kulkuväylien lomassa olevat luonnonvaraiset alueet rajoittuvat yleisesti talojen 
pihoihin. Monin paikoin vaihettuma pihasta metsäksi on liukuva. Pihoista viedään puutarhajätettä 
luontoon, metsän puolelle, yleisesti. Vaikka puutarhajäte maatuukin metsässä ajan kanssa, on se 
luonnossa haitallista. Metsässä olevat puutarhajätteet ovat ikävän näköisiä peittävät ja tukahduttavat
aluskasvillisuutta ja rehevöittävät metsäluontoa. Useimmiten metsiin viedyt puutarhajätteet on vielä
sijoitettu maaston kosteisiin painanteisiin, monimuotoisuudelle tärkeimpiin kohtiin. Metsäalueiden 
reunamia kulkien puutarhajätekasoja kohtaa vähän väliä.
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Luontoon viedyn puutarhajätteen mukana selvitysalueelle on juurtunut koko joukko vieraslajeja, 
joista osa on leviämiskykynsä vuoksi haitallisia, enin osa luultavasti melko harmittomia. Pieni osa 
metsien vieraslajeista on tarkoituksella sinne istutettu.
 
Maatumatonta jätettä, kuten roskia ja rojua, selvitysalueen virkistysmetsissä oli ilahduttavan vähän.

Luontokohteiden arvot  

Se, mitä tässä selvityksessä tarkoitetaan arvokkaalla luontokohteella ei ole ihan yksiselitteistä. 

Lajilöytöjen arvokkuuden tai merkittävyyden arviointiin vaikutti etenkin lajin luokka 
uhanalaisuustarkastelussa, mutta myös lajin harvinaisuus tai esiintymien vähälukuisuus. 
Lajiesiintymään liittyy aina myös esiintymispaikka. Esiintymispaikan katsotaan edustavan 
olosuhteita, joissa esiintymän laji voi elää, joten lajin ohella esiintymispaikkaa pidetään arvokkaana.

Elinympäristöjä arvioitiin monin perustein; arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. elinympäristön 
aitouteen tai luonnontilaisuuteen, edustavuuteen, monipuolisuuteen, epätavanomaisuuteen ja 
merkitykseen lähiympäristön luonnon monimuotoisuudelle. Elinympäristöjä arvioitiin myös 
luonnonkauneuden ja näyttävyyden kannalta.  

Arviot luontokohteista ovatkin viime kädessä yhteismitattomien suureiden summa ja arvioijan 
näkemys eikä paikan ominaisuus, joka olisi mitattavissa selkeällä asteikolla. Tässä selvityksessä 
arvokkaiksi luontokohteiksi luettiin myös pieni metsälehmusesiintymä, muutama huomattavan suuri
kuusi ja yksi käärmekuusi sekä pari kasvutavaltaan koristeellista visakoivua. 

Luontokohde voidaan mieltää arvokkaaksi hyvin monella tasolla – ikäänkuin venyvällä asteikolla 
mitaten. Kohde voi olla arvokas valtakunnallisella, maakunnallisella, kunnallisella tai vieläkin 
paikallisemmalla tasolla. Esimerkiksi paikallisesti korkea mäki ei ehkä toisella paikkakunnalla tai 
laajemmassa katsannossa ole mäki eikä mikään. Tai täällä harvinainen kasvi voi toisaalla olla 
tavallisempi. Tässä selvityksessä luontoa arvioidaan hyvin paikallisella tasolla, Vammalan 
lähiympäristön tasolla. Arviot lajien uhanalaisuudesta on kuitenkin tehty valtakunnallisesti ja 
vyöhykekohtaisesti, viimeksi vuonna 2010.

Selvitysalueella on myös useita komeita kiviä. Kivet eivät ole eläviä, mutta suuret siirtolohkareet 
muodostavat monipuolisia pienelinympäristöjä kasveille, sammalille sekä jäkälille ja ovat siten 
myös luonnonarvoja. Suuret kivet erottuvat lähimaisemassa ja muodostuvat helposti kiinnekohdiksi 
luonnossa. Kiviä huomioitu luonnonarvoina - johonkin oli raja vedettävä. 

Arvokkaat elinympäristökohteet

Vaikka suurin osa selvitysalueesta on metsää, mutta selvityksessä ei rajattu yhtäkään metsikköä 
arvokkaaksi kohteeksi pelkästään metsäluonnon arvojen vuoksi. Tämä ei tarkoita, etteikö metsissä 
olisi luonnonarvoja tai arvokkaita kohtia, vaan ennemminkin sitä, ettei luonnollisesti rajautuvaa 
aluetta tai merkittävästi muita metsiä arvokkaampaa kohtaa nähty. Metsällä ja metsäluonnon 
arvoilla on kuitenkin merkittävä sija niiden ansioiden joukossa, joilla Satakielen monipuolinen 
elinympäristökokonaisuus on katsottu arvokkaaksi luontokohteeksi.

Selvitysalueen kallioympäristöt ovat laajemmassa katsannossa melko vaatimattomia, mutta
selvityksessä kiinnitetään huomiota useampaan pienehköön kalliomäkeen. Ne ovat lähimaisemassa 
erottuvia, enimmäkseen metsäisiä kumpareita, joissa on joitakin kallioluonnon erityispiirteitä ja 
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huomionarvoisia kasvilajeja tai kasvillisuutta. Erästä kallioluonnon ominaispiirrettä, nimittäin 
lakialueen painanteiden soistumia, edustaa pieni rämeinen soistuma Sileekallion huipun vieressä.

Selvityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota ketoihin ja ketokasvien esiintymiseen ja myös 
pienialaiset kedot sekä vähäiset ketokasviesiintymät pyrittiin huomioimaan. Tämä siksi, että ketojen
ala on suuresti supistunut ja niiden olemassaolo on vaarantunut rehevöitymisen ja umpeenkasvun 
seurauksena. Kedot ovat avoimia, helppokulkuisia, matalakasvuisia ja kesäisin kauniisti kukkivia 
elinympäristöjä. Kedot sijaitsevat yleensä aukeahkoilla ja kuivilla paikoilla, usein 
kalliopaljastumilla tai hiekkaisilla töyräillä. 

Neljä vesiluontokohdetta nähtiin muita arvokkaammiksi. Nämä ovat keskenään hyvin erilaisia.  
Kohteista yksi, nimittäin Sylväässä sijaitseva leveä kokoomaoja, on ihmisten tekemä eikä ole siten 
alkujaan luonnollinen elinympäristö, mutta on luonnontilaistunut häiriöttä jo kauan. Oja on 
keskeinen lähiluonnon monimuotoisuuden kannalta. Ojan pohjoishaara liittyy läheisesti padon 
taakse muodostuneeseen arvokkaaseen kosteikkoon. 

Arvokkaat lajit ja lajikohteet
 
Selvityksessä havaittiin kaksi uhanalaista lajia. Vaarantunut (VU) kastanjakääpä löytyi kahdesta 
lähekkäisestä paikasta selvitysalueen eteläpäässä. Kastanjakääpä on eteläinen ja koko Suomessa 
harvinainen laji. Vaarantunut keltamatara löytyi kohteelta 8. Keltamataraa esiintyy Vammalassa 
siellä täällä.

Alueellisesti uhanalaista (RT) ja valtakunnallisesti silmälläpidettävää (NT) musta-apilaa löytyi yksi 
tienvieriesiintymä Sylvään ja Iisan rajamailta.

Silmälläpidettäviä (NT) lajeja löytyi edellä mainitun musta-apilan lisäksi kolme, nimittäin 
kissankäpälä, ketoneilikka ja liuskapielus. 
Kissankäpälää löytyi kolmesta paikasta. Yksi esiintymispaikoista on kallioketo Satakielen 
luontokohteessa numero 1. Kahden Sileekalliolta löytyneen kissankäpäläesiintymän tarkka sijainti 
esitetään kumpikin omina kohteinaan numeroilla 15 ja 16. 
Ketoneilikkaa löytyi kahdelta kedolta, kohteilta 6 ja 8. 
Liuskapielusta löytyi kolme lähekkäistä esiintymää, jotka voi tulkita myös yhden laajemman 
esiintymän osiksi. Tämän erikoisen sienen esiintymät omuodostavat arvokohteen 17.

Edellisessä uhanalaisuusarvioinnissa vuonna 2010 liuskapieluksen uhanalaisuusarviota laskettiin 
vaarantuneesta silmälläpidettäväksi lajin esiintymisestä saadun uuden tiedon myötä. Aiemmin sekä 
kastanjakääpä että liuskapielus olivat molemmat arvioitu erityissuojelua tarvitseviksi lajeiksi, mutta 
vuonna 2013 tehdyssä tarkastelussa ei näiden lajien erityissuojelun tarvetta enää nähty. 

Selvityksessä löytyi myös kaksi verraten harvinaista kasvilajia, haisukurjenpolvi ja hakarasara.
Haisukurjenpolvi on Vammalan seudulla harvalukuisena esiintyvä, varjoisilla kivenlohkareilla 
elävä kasvi, jota löytyi kaksi pientä esiintymää (kohteilla 4 ja 11). 
Hakarasara on harvinainen ja yleensä kedoilla esiintyvä kasvilaji, joka löytyi selvitysalueelta 
yhdestä paikasta. Hakarasara kasvaa kissankäpälän seurassa ulkoilupolun laidalla (kohteella 16). 

Kohteiden luonnonsuojelullinen asema

Tässä selvityksessä mainituista arvokkaista kohteista vain Sileekallion itäpuolella olevalla lähteellä 
on lain suoja, mutta syksyllä 2015 kohde kuitenkin hakattiin. Muiden kohteiden säilyttämiseen tai 
suojeluun eivät lait velvoita.
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Arvokkaiden luontokohteiden sijainti

1.  SATAKIELI, Sylvää

Kaupungin rantasaunan lähellä länsipuolella on reilun hehtaarin kokoinen metsikkö, jonka kohdalla 
kartalla lukee Satakieli. Metsikön pohjoisosassa on kivikkoista rantalehtoa.  Idän suunnalla 
metsikkö rajautuu hakamaiseen puistoon, jonka vanhat koloiset puut ovat luonnonsuojelullisesti 
arvokkaita. Lännessä ja etelässä metsikkö rajautuu viljelemättä jääneeseen niittyyntyneeseen 
peltoon. 

Arvokkaaksi rajatussa metsikössä puusto on monilajista, puita on monen ikäisiä, vanhoja ja 
suuriakin sekä myös luonnonmukaisesti kuolleita puita. Metsikkö on paikoin tuoretta lehtoa, 
paikoin lehtomaista kangasmaata. Maasto metsikössä on vaihtelevaa; on kivikkoista rantalehtoa, 
kaksi mäenkumparetta sekä lounaislaidalla pieni allikko. Vierekkäisistä mäenkumpareista 
lounaisemman lounaisrinne on pyöreämuotoisen jyrkkä, sileä ja aukea kallionkylki, jonka 
valoisimmalla kohdalla rinteen yläosassa ja mäen laen reunalla on pieni kuivakka kallioketo. 

Koillisen mäenkumpareen koillisrinteellä on matalia kalliotörmiä, joiden kivipinnat ovat 
silmiinpistävän suorakulmaisia, sileitä ja seinämäisiä. Saniaiset ja muut lehtevät aluskasvit viihtyvät
tässä kosteassa ja varjoisassa louhikkoisessa elinympäristössä.

Metsikkö ja sen lähiympäristö muodostavat hienon luontoalueen, tiiviin kokonaisuuden, jossa 
erityisesti huomattavan luonnontilainen puusto vanhoine, raihnaisine ja kuolleine puineen, luonnon 
monipuolisuus sekä vaihteleva maasto viehättävät. Myös alueen kasvilajisto on melko 
monipuolista. Kissankäpälää,  uhanalaisuustarkastelussa silmälläpidettäväksi (NT) arvioitua 
harvinaistuvaa kasvia, kasvaa pieni esiintymä alueen eteläreunalla olevalla kalliokedolla. 
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2.  LAKIRÄME, Sileekallio

Sileekallion korkeimman huipun vieressä sijaitsevalla pienialaisella suolla kasvaa tavanomaista 
rämekasvillisuutta. Kostea suo lisää kuivan kalliometsäluonnon monimuotoisuutta huomattavasti.
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3.  HILMANKALLIO, Marttila

Mukavaa helppokulkuista kalliometsäluontoa. Kallion länsirinne laskee pyöreämuotoisena ja 
sileänä kivipintana länsilounasta kohti. Avaralla rinteellä kasvaa elinympäristölle ominaisia kasveja,
mm. kallioimarretta, mäkitervakkoa, maksaruohoja ja poronjäkälää. Kalliomäen itärinne on 
alaosasta matalasti jyrkänteinen ja lohkareikkoinen, kostea ja varjoisa pienelinympäristö, joka 
olosuhteiltaan poikkeaa länsirinteestä paljon.

Kalliomäen alavilla reunaosilla kasvaa hyväkasvuista sekapuustoa, mutta mäellä puusto on 
mäntyvaltaista ja hieman hidaskasvuista. Katajia kasvaa mäellä harvakseltaan. Lakialueella 
vuorottelevat varvikkoiset painanteet ja laakeat varvuttomat kivipinnat. Kalliolla on muutamia 
kookkaita ja komeita siirtokiviä, joiden raoissa kasvaa karvakiviyrttiä. Karvakiviyrtti on 
harvalukuisena esiintyvä kivenkolojen pieni saniainen. Kivien lähellä sammaleisella metsämaalla 
kasvaa metsänahkajäkälää ja kalliopinnoilla esiintyy poronjäkälän ohella vaateliaampaa 
hirvenjäkälää. 

Kalliomäen kasvillisuus on tavanomaista ja enimmäkseen melko luonnonmukaista kallio- ja 
kalliometsälajistoa, mutta luoteisosassa rinnettä ylös avokalliolle on levittäytymässä paljon 
koristekasveja. Myös kallion luontaisesti karulle lakialueelle on tuotu puutarhajätettä, joka 
rehevöittää ympäristöä ja josta lähiluontoon on alkanut levitä vieraslajeja.
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 4.  KAAKKOKALLIO, Sileekallio   

Lähiympäristöstään erottuva metsäinen kalliokumpare. Kumpareella on kaunis sileänpyöreä laki ja 
pienelinympäristönä ansiokas jyrkänteinen sekä lohkareikkoinen itärinne. Kallion laella kasvaa mm.
hirvenjäkälää ja itärinteen louhikossa vähän haisukurjenpolvea. Kallion vieressä alavaa soistuvaa 
metsämaastoa, josta kalliokumpare kohoaa näyttävästi.
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5.  MURTOKIVENKALLIO, Marttila   

Pieni lähimaisemassa keskeinen kalliopaljastuma. Kalliokumpareen länsirinne on melko avoin, 
jyrkänteinen ja pintarakenteeltaan rikkonainen. Monia halkeamia, rakoja ja hyllyjä sisältävä valoisa 
kalliorinne tarjoaa monipuolisia pienelinympäristöjä etenkin sammalille. Kallion kasvilajisto on 
tavanomaista, melko monipuolista, mutta ei kovin edustavaa. Kasvilajeista mainittakoon 
kalliovillakko, joka esiintyy yleensä vain paljon suuremmilla ja korkeammilla kalliomäillä.
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6.  POHJOINEN KOULUKETO, Varila

Pienialainen, mutta kasvilajistoltaan huomattavan monipuolinen ja edustava ketokallio. Kalliolla 
kasvaa mm. kevättädykettä, kalliokieloa, ketoneilikkaa, mäkitervakkoa ja maksaruohoja.
Kohteen koordnaatit ovat  61,32755 : 22,93861 (WGS84).
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7.   ETELÄINEN KOULUKETO, Varila
 

Pienen kalliokumpareen laella ja etelärinteellä kasvaa melko monipuolista keto- ja 
niittykasvillisuutta, jonka säilymistä rehevöityminen ja kookkaammat kasvilajit uhkaavat. Alla 
olevassa kartassa kumpareen sijainti on osoitettu sinisellä nuolella.  
Kohteen koordinaatit ovat 61,32568 : 22,93923 (WGS84).
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8.  RANTAKETO, Sylvää

Pienellä kalliokumpareella kasvaa melko monipuolista ja runsasta ketokasvillisuutta, mm. 
ketoneilikkaa, mäkitervakkoa, nurmipiippoa ja keltamataraa sekä ketojen sieniä. Keltamatara on 
uhanalainen, vaarantunut (VU) kasvilaji, ketoneilikka silmälläpidettävä (NT). 
Rantaan asti ulottuva pyöreämuotoinen kallio on maisemallisesti kaunis.
Kohteen koordinaatit ovat 61,33965 : 22,93483 (WGS84).

Raportin kannessa on kuva tästä kedosta, jossa tuolloin mäkitervakot kukkivat näyttävästi
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9.  KOSTEIKKO, Sylvää

Sylväässä Rautaveden rantaa seuraavan patovallin taakse kokoomaojaan kertyy vettä. Kilpinokan 
lähellä kokoomaoja kiertää hehtaarin kokoista maa-aluetta, joka on osittain vettynyt kosteikoksi. 
Kosteikko on suurelta osin vaikeakulkuista, upottavaa ja paikoin soistunutta allikkoista luhtaa. 

Kosteikolla kasvaa puustona hieskoivuja, raitoja ja kookkaita pajupensaita. Kasvillisuus on 
kehittynyt vailla hoitotoimia ja paikoin on kuolleiden puiden ja vanhojen pensaikoiden 
muodostamia läpipääsemättömiä tiheikköjä, paikoin taas pienialaisia lähes puuttomia kohtia 
avoluhtia. Kosteikon kasvillisuus on runsasta ja mosaiikkimaisen vaihtelevaa koostuen lähinnä 
rannoille ominaisista lajeista. 

Kostean ympäristön, monipuolisen kasvilajiston sekä melko runsaan lahopuumäärän vuoksi luhta-
alue luonnonrikas elinympäristö. Luhta-alueen lahoilla pajuilla elää myös harvinainen pieni sieni, 
liuskapielus. Liuskapielus on uusimmassa uhanalaisuusarviossa luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT)
lajiksi. Liuskapieluksista tarkemmin: katso kohde 17. 
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10.  KOKOOMAOJA, Sylvää

Iisasta kohti Sylväätä virtaa leveä kokoomaoja. Rautaveden rannan lähellä ojan haara kiertää 
Kilpinokan tyvellä sijaitsevaa kosteikkoaluetta. Ojansuun kaupunginosan suunnasta ylärinteestä 
valuva vesi on osin lähdeperäistä, osin hulevettä ja pintavalumaa. 

Kokoomaoja ei ole luonnon luomus eikä siten luonnonarvokas, mutta kasvillisuudeltaan runsaana 
pienvetenä se pitää yllä paljon elämää ympärillään. Oja on sen verran leveä, että jotkin vesilinnut 
siinä viihtyvät ja sekä telkän että tavin nähtiin kasvattavan ojassa myös poikasiaan. Oja saattaa 
myös olla merkittävä kutemispaikka sammakoille.

Ojan varrella on vaihtelevasti niittyä, pensaikkoa ja puustoa. Yhdessä Kilpinokan eteläpuolella 
olevan luhta-alueen kanssa oja muodostaa luonnonrikkaan ja taajamaoloissa melko epätavallisen 
elinympäristön.   

Kokoomaojan varrella laajassa vadelmikossa pesi kesällä 2015 melko harvinainen luhtakerttunen. 
Toisaalla, niin ikään lähellä pumppaamoa, löytyi esiintymä harvinaista liuskapielusta.



19

11.  RINNEPURO, Ojansuu

Selvitysalueen länsireunalla sijaitsevassa kivikkoisessa rinteessä virtaa pieni puro. Puro ja sen 
lähiympäristö on muusta rinteestä poikkeava, melko lajirikas ja rinneluonnon monimuotoisuutta 
merkittävästi lisäävä kohta. Puro laskee Itsenäisyydentietä reunustavaan ojaan. 

Puro soljuu alkumetrit kivikkoisessa uomassa, jonka reunuskivillä kasvaa haisukurjenpolvea. 
Haisukurjenpolvea kasvaa Vammalan lähiympäristössä vain muutama pieni esiintymä. Puron 
alapäähän, tienvieriojan rinnalle, on muodostunut pieni kasvillisuudeltaan monipuolinen kosteikko.

Puro alkaa Heikkilänkujan läheltä ylärinteessä, hulevesiputken loppupäästä ja virtaa länteen rinnettä
alas. Puron alkupiste (koord. 61,33086 : 22,92463 (WGS84)) ja liittymä tienvieriojaan rinteen alla 
(koord. 61,33085: 22,92406 (WGS84)) on merkitty alla olevaan karttaan sinisin nuolin.
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12.  LÄHDE, Sileekallio

Selvitysalueen itärajan lähellä metsäisessä rinteessä on pieni luonnontilainen lähde. Lähteen 
alapuolella rinteessä on tihkupintainen ja pintavaluman kostuttama lähdevaikutteinen juotti, jota 
pitkin lähde purkautuu pellonreunaojaan. Juotilla kasvaa tavanomaista kostean metsämaan 
kasvillisuutta; useampia kostealla maalla kasvaneita kookkaita puita on kaatunut. Kaatuneiden 
puiden pystyyn nousevat juurakot ja niiden alta paljastuva kasviton maa ovat eräitä tälle 
elinympäristölle ominaisia piirteitä.  
Lähteen koordinaatit ovat 61,32628 : 22,95195  (WGS84)

Vaikka kyseessä on metsälain suojaama arvokas luontokohde, se hakattiin syksyllä 2015.
Hakkuun seurauksena luonnonolot lähteellä muuttuivat suuresti. Lähteen pienilmastoa suojaavaa 
puustoa ei säästetty ja lähteikölle aiemmin kaatuneet puut korjattiin pois. Lähteikön alapuolinen 
pintavaluma-alue peittyi laajasti hakkuutähteisiin.
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13. UOTIN PUROLEHTO, Varila

Uomaltaan luonnontilainen ja koskinen osuus purossa, jonka uoma on suurimmaksi osaksi ojaa.  
Karttaan merkityllä kohdalla maastoon on uurtunut purolaakso. Purolaaksossa on uoman molemmin
puolin purolehtoa. Purolehdon merkitys lähiluonnon monimuotoisuuteen on suuri.
Purolaakson laidoille on tuotu paljon puutarhajätettä viereisiltä pihoilta. Maatuvalla 
puutarhajätteellä elää melko harvinaista uurrepesäsientä.
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14.  MUSTA-APILA, Sylvää

Musta-apilaa löytyi selvityksessä yksi tienvieriesiintymä Sylvään ja Iisan rajamailta.                         
Musta-apila on uhanalaisuusluokituksessa alueellisesti uhanalainen (RT) ja valtakunnallisesti 
silmälläpidettävä (NT) arvioitu kasvilaji. 

Esiintymä sijaitsee kevyen liikenteen väylän eteläpuolella pientareella noin kahden metrin 
etäisyydellä asvaltin reunasta. 

Esiintymän koordinaatit 61,33803:22,93156 (WGS84).
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15.  KISSANKÄPÄLÄESIINTYMÄ I, Sileekallio

Kissankäpäläesiintymä Sileekalliolla, Narvantien pohjoisreunan kevyen liikenteen kulkuväylän 
pohjoisreunalla mäen laen reunalla.  

Koord: 61,32863:22,94376 (WGS84). 

Tien vieressä oleva pieni esiintymä on ilmeisesti osittain jäänyt keväällä kootun ja paikalle jääneen 
hiekoitussepelikasan alle.



24

16.  KISSANKÄPÄLÄESIINTYMÄ II, Sileekallio

Sileekalliolla ulkoilupolun eteläreunalla kasvaa vähän kissankäpälää. 
Esiintymän koordinaatit ovat  61,32613 : 22,94847 (WGS84). 
Samassa paikassa kasvaa myös vähän harvinaista hakarasaraa. 

Edellä esiteltyjen kissankäpäläesiintymien lisäksi kissankäpälää tavattiin vähäinen esiintymä 
Sylvään Satakielessä kalliokedolla.
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17.  LIUSKAPIELUS, Sylvää

Liuskapielusesiintymien koordinaatit ovat 61,34185 : 22,92650 (WGS84) ja 61,34148 : 22,92431 
(WGS84). Itäisemmän löytöpaikan lähellä toinenkin esiintymä, jonka koordinaatteja ei tallennettu.
Sieni elää pajupensaiden lahoilla alaoksilla.

Liuskapielus (Hypocreopsis lichenoides) on erikoisen näköinen sieni, jonka elinympäristöä ovat 
etenkin vanhat kosteat pajukot. Liuskapielus on koko maassa harvinainen sienilaji; tiettävästi 
runsaimmin sitä esiintyy juuri Vammalan lähiympäristössä.
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18.  KASTANJAKÄÄPÄ, Marttila

Kastanjakääpää löytyi selvitysalueen eteläosasta, vanhalta maatalousmaalta, joka nykyään on 
kosteaa niittyä. Puoliavoin niitty kasvaa korkeakasvuisia ruohoja ja luontaisesti syntyneitä pieniä 
puu- ja pensasryhmiä. Niittyalueen reunoille ja vanhojen ojien vierille kasvaneita puita on kaadettu 
ja ohuehkot rungot ovat jääneet maastoon lahoamaan vuosiksi. Kahdesta maassa lahoavasta 
rungosta löytyi harvinainen kastanjakääpä, Polyporus badius. Kastanjakääpä on uhanalainen, 
vaarantunut (VU) laji. 
Esiintymien koordinaatit 61,32026 ; 22,94028 (WGS84) ja 61,31970 : 22,94110 (WGS84).
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19.  KÄÄRMEKUUSI, Marttila

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu kuusen harvinainen kasvumuoto. Käärmekuusen lähellä 
eteläpuolella kasvaa useita tavallisia kuusia, jotka varjostavat käärmekuusta ja vaikeuttavat sen 
näkemistä tieltä. Joissakin kartoissa käärmekuusen sijainti on merkitty väärin. 
Käärmekuusen sijaintipaikan koordinaatit ovat  61,31996 : 22,93623 (WGS84)
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20.  VISAKOIVU, Sileekallio

Koristeellisen näköinen visakoivu 
koord 61,32710:22,94906 (WGS84)
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21.  VISAKOIVU, Varila

Koristeellisen näköinen visakoivu
Koord. 61,33345:22,94918 (WGS84)
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22.  ISO KUUSI, Varila

Huomattavan suuri kuusi
Koord. 61,33371:22,94303 (WGS84)
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23.  ISO KUUSI, Ojansuu

Huomattavan suuri kuusi
Koord. 61,33171:22,92430 (WGS84)
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24. METSÄLEHMUSRYHMÄ, Ojansuu

Pieni metsälehmusryhmä lähellä tien laitaa
Koord. 61,3359:22,93186 (WGS84)


