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1. Tausta ja tavoite 

Kemijärven kaupunki on tekemässä yleiskaavaa Kemijärven keskustan alueelle ja tämä luontosel-
vitys on tehty Kemijärven kaupungin Teknisen toimiston toimesta. Tarkempi inventointialue näkyy 
liitteenä olevassa kartassa. Inventointialueelta on karttatarkastelun ja uhanalaistietojen perusteella 
valittu ne kohteet, joissa voisi sijaita mahdollisia arvokkaita luontokohteita. Luontoselvityksessä on 
pyritty huomioimaan luontokohteet sekä kasvillisuudelle ja linnustolle tärkeät alueet. Lisäksi on 
huomioitu myös maisemalliset arvokkaat alueet, joilla voisi olla merkitystä esimerkiksi virkistyskäy-
tölle. Lisäksi on huomioitu muita seikkoja, josta voi olla apua kaavoituksessa. 

Lapin ELY-keskukselta on etukäteen selvitetty alueen uhanalaiset eliölajit. Lisäksi on oltu yhtey-
dessä paikallisiin luontoharrastajiin, joilta on kysytty heidän havaintojaan ja tietoja kasvistosta ja 
eläimistöstä. Tämän selvityksen apuna on ollut myös Jokimäkien tekemä linnustoselvitys vuodelta 
2007 sekä vuonna 2000 tehty Kemijärven uhanalaisen kasvillisuuden selvitys. 

Maastotyöt on suoritettu elo-syyskuun vaihteessa 2010. Ajankohta ei ollut paras mahdollinen, sillä 
esimerkiksi jo tiedetyt uhanalaisten kasvilajien kukinnat olivat lopettaneet kukkimisen maastokäyn-
nin ajankohtaan mennessä. Inventointiajankohtana oli mahdollista määrittää arvokkaat elinympä-
ristöt ja vastaavat luontokohteet. Maastokäynnin aikaan pyrittiin myös hahmottamaan sellaisia 
paikkoja, joissa voisi olla esimerkiksi uhanalaista lajistoa.  

 

2 Arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset lajit 

Maastokartoituksessa huomioitiin seuraavat luontoarvot 

2.1 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu suojellut luontotyypit, jotka esiintyvät yleensä pienialaisina 
vain tietyillä alueilla. Luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa, niin että 
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Näitä luontotyyppejä ovat: 

 Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 
 Pähkinäpensaslehdot 
 Tervaleppäkorvet 
 Luonnontilaiset hiekkarannat 
 Merenrantaniityt 
 Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
 Katajakedot 
 Lehdesniityt 
 Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 

 
Alueella on avointa maisemaa hallitsevia yksittäisiä puita tai puuryhmiä, jotka ovat luon-
nonsuojelulain tarkoittamia kohteita. 
 

2.2 Metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälain 10 §:ssä kuvataan erityisen tärkeät elinympäristöt. Lakikohteen edellytykset ovat, että 
kohde on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, ympäristöstään selvästi erottuva ja pienia-
lainen (muutamasta aarista hehtaariin). Näiden elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee 
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tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälain erityisen tärkeitä elinympäris-
töjä ovat: 

 Lähteiden, purojen, pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen ja pienten lampien 
välitön lähiympäristö 

 Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet ja lehtokorvet 
 Letot (Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat) 
 Rehevät lehtolaikut 
 Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
 Rotkot ja kurut 
 Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
 Karukkokankaita puutuotannollisesti vähätuottoisempia metsätalouden maahan luettavat ki-

tu- ja joutomaat, joita ovat 
o hietikot 
o kalliot 
o kivikot 
o louhikot 
o vähäpuustoiset suot 
o rantaluhdat 

 
Inventointialueella esiintyy metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä mahdollisesti pu-
rojen ja norojen lähiympäristön metsiä, kalliometsää sekä lähde. 
 
 
2.3 Vesilain 15 a §:n mukaiset vesistöt 
 
Vesilain 15 a §:n alle hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet, sekä Lapin läänin ulkopuolella ole-
vat enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet, ja vesistöä pienemmät uomat tulee säilyttää 
luonnontilaisena. 

Vesilain 15 a §:n mukaisia kohteita ei esiinny inventoidulla alueella. 

 

2.4 Arvokkaat elinympäristöt 

Alueelta kartoitettiin Avainbiotooppien määrittämistyöryhmän (Aapala ym. 1994) esittämät arvok-
kaat elinympäristöt eli avainbiotoopit. Arvokkaiden elinympäristöjen tulisi olla luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia. Arvokkaita elinympäristöjä ovat: 

 Vanhat havu- ja sekametsät 
 Vanhat lehtimetsiköt 
 Paisterinteet 
 Supat 
 Ruohoiset suot 
 Hakamaat ja metsäniityt 

 
Inventointialueelta ei löytynyt arvokkaita elinympäristöjä.   
 

2.5. Uhanalaiset luontotyypit  

Inventointialueelta kartoitettiin Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulosten (LUTU) mukaiset 
Pohjois-Suomen uhanalaiset luontotyypit. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät lettoluontotyypit, perin-
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nebiotoopit ja tulvaniityt. Lisäksi havainnoitiin vähän tunnettuja luontotyyppejä kuten esimerkiksi 
arokosteikkoja. 

Inventointialueelta ei löytynyt uhanalaisia luontotyyppejä.   

 

2.6. Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit 

Lisäksi lajikohtaisia suojelumääräyksiä koskien kartoitettiin seuraavat: 

 Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvi- ja eliölajien esiintymät (LSL 46 § ja 47§) 
 Luontodirektiivin IV (a) tarkoittamien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä Lintudi-

rektiivin liitteen 1 lajit 

Ympäristöhallinnon käytössä olevan Hertta –rekisterin Eliöt –osion (SYKE) mukaan Kemi-
järven keskustan alueella esiintyy esimerkiksi uhanalaista tataarikohokkia, laaksoarhoa se-
kä siperianvehnää. Lisäksi muita huomioitavia on perämerenmaruna, olkovesirikko, kolmi-
hedevesirikko, mutayrtti ja suomenlumme.  

Kemijärven venesataman ja Kuumalammen alueilla ovat pesineet valtakunnallisessa uhan-
alaisluokituksessa vaarantuneeksi luokitellut lajit: lapinsirri, kivitasku ja tukkasotka. Sekä 
silmälläpidettävistä lajeista on esiintynyt mm. naurulokki. Lisäksi EU:n Lintudirektiivin 1 
lajeista keskustan alueella pesii laulujoutsen ja liro. Suomen erityisvastuulajeista alueella 
pesivät joutsen, haapana, tavi, tukkasotka, telkkä, rantasipi, liro ja valkoviklo. Linnustotie-
dot perustuvat vuoden 2007 linnustoselvitykseen Kuumalammen alueelta. 

 

3. Kemijärven yleiskaava-alueen luontoselvitys 

3.1 Yleiskuvaus 

Kemijärven kallioperä kuuluu pääosin Keski-Lapin graniittialueeseen. Tämä näkyy alueen karuute-

na ja vähäravinteisuutena kasvillisuudessa. Keskustan lampien ja joen varrella on paikoin runsas-

ravinteisempaa kasvillisuutta, samoin purojen ja norojen läheisyydessä. Kemijärven kasvillisuu-

dessa näkyy Kemijoen vaikutus, esim. laaksoarhon esiintymissä. Myös itäistä kasvillisuutta näkyy, 

esim. tataarikohokkia. 

Alueen metsät ovat pääasiassa hyvin hoidettuja puistometsiä. Ydinkeskustan ulkopuoliset metsät 

kuuluvat metsätalousalueeseen, ja näissä näkyy käsittelyn jälkiä. Lahopuustoa ei juuri esiinny koko 

inventointialueella. Alueen suot ovat pääasiassa ojitettuja ja ihan keskustan tuntumassa ei juuri 

esiinny luonnontilaisia soita. Linnustolle tärkeitä alueita ovat Kemijärven ranta-alueet, Kuumalampi, 

sekä Pöyliöjärven kaislikkoiset alueet. 

Arvokkaimpia kohteita ovat purouomat ja linnustolle tärkeät vesistöt. Maisemallisesti herkkää aluet-

ta ovat vaara-alueet sekä järvien ja lampien rantaseudut. Huomioitavia asioita kaupungin alueella 



4 
 

on mahdollisten puutarhakasvien leviäminen sekä järvien ja lampien ympäristöjen siisteys ja huol-

totoimenpiteitä ilman oleva tulipaikat.  

 

3.2 Alueellinen kuvaus 

3.2.1 Kuumalammen ja venesataman ympäristö 

Tämä inventointialue pitää sisällään venesataman, Kuumalammen ja Ahvensalmen rajoittuvan 

alueen. Tämä alue on yksi merkittävimpiä alueita niin kasvillisuuden kuin linnustonkin puolesta 

Kemijärven ydinkeskustassa. Uhanalaisista kasveista alueella esiintyy tataarikohokkia, laaksoar-

hoa ja siperianvehnää. Muuta merkittävää kasvillisuutta ovat suomenlumme ja kolmihedevesirikko. 

Vuoden 2007 linnustoselvityksen mukaan Kuumalammen alueella pesivät vaarantunut lapinsirri, 

kivitasku ja tukkasotkaa. Sekä lisäksi tavataan vaarantunutta naurulokkia. EU:n lintudirektiivilajeis-

ta pesiviä lintuja ovat laulujoutsen sekä liro. Suomen erityisvastuulajeista alueella pesivät joutsen, 

haapana, tavi, tukkasotka, telkkä, rantasipi, liro ja valkoviklo. Myös uiveloa, joka on Lintudirektiivin I 

lajeja, on tavattu Kuumalammen alueella. Lisäksi muuttomatkalla olevat linnut ruokailevat Kuuma-

lammen ja venesataman rannan alueella. 

Kuumalammen rannan pohjoispuolen kasvillisuus on tavanomaista luhtaisan rannan kasvillisuutta 

(kuva 1). Puustossa kasvaa koivua ja harmaaleppää sekä pensaskerroksessa esiintyy pajua. Kent-

täkerroksessa tavataan hiirenvirnaa, hevonhierakkaa, timoteitä, pietaryrttiä, puna-apilaa, huopaoh-

daketta, koiranputkea, valkoapilaa, peltokortetta, voikukkaa, siankärsämöä, ukonputkea sekä päi-

vänkakkaraa. Vesikasvillisuudessa esiintyy ulpukkaa ja ruokohelpeä. Kuumalammen luoteisnur-

kassa on hyvin pienialainen ruokoluhta, joka on tärkeä muu elinympäristö.  

 

 

Kuva 1 Kuumalammen pohjoisrantaa tyypillisimmillään. 
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Kalamiehenkadun ja Jääsköntien risteyksessä, koulun eteläpuolella on parkkipaikkaalue, joka ei 

ole ollut käytössä juurikaan viimeaikoina ruohikoitumisen perusteella. Vesapolun ja Kalamiehenka-

dun risteyksessä on hieno pienialainen haavikko, jossa esiintyy lisäksi katajaa, metsäkurjenpolvea, 

puolukkaa, ruohokanukkaa ja metsänliekosammalta. Alue on lehtomainen ja tuo mukavasti vaihte-

lua keskustan yleiskuvaan (kuva 2). Puusto koostuu tasaikäisestä haavasta. 

 

Kuva 2 Vesapolun pohjoispuolen pienialainen haavikko. 

Ahvensalmen rannalla kasvaa koivua ja raitaa. Rannankasvillisuudessa esiintyy runsaasti maito-

horsmaa, nokkosta, vadelmaa ja heinäkasvillisuutta.  

Ahvensalmen eteläpuolella, maantiesillan itäpuolella ranta jatkuu lähes vastaavanlaisena kuin poh-
joispuolellakin. Inventointiaikaan Kuumalammella näkyi runsaasti ruokailemassa olevaa linnustoa. 
Kasvillisuudessa esiintyy mm. vesisaraa, kurjenjalkaa, pietaryrttiä, karhunputkea ja vadelmaa. 
Puustossa esiintyy koivua ja harmaaleppää. Ahvensalmen rannalla on myös laaksoarhon esiinty-
mä.  

Kielikummun eteläpuolella olevan asutuksen luona on asukkaiden omia heinäjätteitä. Uutena lajina 
on istutuksista villiintynyt palsami. Olisi hyvä osoittaa asukkaille paikka mihin saisi laittaa heinäjät-
teen, sillä nämä vapaana kasvavat puutarhakasvit voivat vallata tilaa paikallisilta luonnonkasveilta.  

Kiulukumpu on mielenkiintoinen niemeke keskellä Kuumalampea. Hyvinhoidettu puusto koostuu 
koivusta, haavasta ja männystä. Lisäksi esiintyy pihlajaa ja katajaa jonkin verran. Niemekkeen kär-
kiosa on kuivahkoa kangasta, mutta etelämpänä esiintyy lehtomaisuutta. Putkilokasveina kasvaa 
maitohorsmaa, kortetta, heinää, lillukkaa, oravanmarjaa, puolukkaa, metsäimarretta, metsäkurjen-
polvea sekä kärkiosassa, joka on kivisempää, esiintyy mustikkaa, juolukkaa ja riidenliekoa. Sam-
mallajisto on tavanomainen. Kaunis ympäristö on houkutellut retkeilijöitä ja inventointiaikaan alue 
oli melko epäsiisti. Kummulla ei ole tulipaikkaa, mutta tulia oli silti pidetty (kuva 3). Suositeltavaa 
olisikin, että kohteelle saataisiin virallinen tulipaikka huoltotoimenpiteineen, jotta kaunis ympäristö 
ei tärveltyisi. 



6 
 

 

 Kuva 3 Kiulukummun kaunis ympäristö on houkutellut kaupunkiretkeilijöitä. 

Aivan Kuumalammen eteläosassa on ojitettua korpea. Rannan tuntumassa kasvaa puna-ailakkia, 
metsäkurjenpolvea, katajaa, maitohorsmaa ja mustaherukkaa. Lisäksi rannalla kasvaa haapoja 
paljon. Vitsaniemen itäpuolella olevassa metsäisen niemen kärjessä on jälleen luvaton tulipaikka. 
Puusto on nuorta mäntyä, koivua ja haapaa. Kasvillisuus koostuu tuoreen kankaan varvuista. Vit-
saniemi on pääasiassa hyvin hoidettua niittyä ja paikoin rannoiltaan hieman pusikoitunut. Alueella 
on veneen siirtorakennelma. Samoin Pieskanniemi on pääasiassa hyvin hoidettua puistoaluetta, 
jossa on leikattu nurmikko. Pieskanniemessä esiintyy siperianvehnää ja tataarikohokkia, jotka suo-
sivat hiekkapohjaista avointa kasvualustaa. Todennäköisesti nämä havainnot ovat junaradan vie-
rustalta tai rantatörmältä. 

Maisemallisesti Kuumalammen alue on herkkää seutua. Kuumalammen ympäri menee valmista 
polkuverkostoa, jota voisi hyödyntää niin matkailuun kuin paikallisille suunnitelluilla ulkoilureitteinä. 
Lisäksi lammen ympäristössä on hyviä mahdollisuuksia nuotiopaikkoihin. Aluetta voi hyödyntää 
lintujen tarkkailuun. Yksi vaihtoehto Piekanniemeen voisi olla luonnonniitty. Alue on todennäköises-
ti aikoinaan ollut niittyaluetta, joten toimenpiteillä tätä aluetta voitaisiin palauttaa alkuperäiseen 
muotoonsa ja näin lintujen lisäksi aluetta voisi hyödyntää kasvien ja perhosten opiskelussa ja tut-
kimisessa. 

 

3.2.2 Pöyliöjärven ympäristö 

Pöyliöjärven ympäristöä on inventoitu pääasiassa rantaosista käsin, jossa oletettiin kaikkein arvok-
kaimpien elinympäristöjen voivan sijaita. Rannan alueella esiintyy myös jonkin verran uhanalaista 
kasvilajistoa. Yksityisten ihmisten pihat tai asutetut tonttialueet on jätetty inventoinnin ulkopuolelle.  

Pöyliövaaran länsiosan ranta on kivikkoinen (kuva 4). Kasillisuus on tyypillistä rannan kasvillisuut-
ta. Puustossa kasvaa koivua, raitaa ja haapoja. Pajuja ja katajaa kasvaa pensaskerroksessa jonkin 
verran. Putkilokasveista esiintyy lillukkaa, juolukkaa, vanamoa, heiniä, kevätpiippoa, ruohokanuk-
kaa, puolukkaa ja saroja. Rannan läheisyydessä on metsälakikohteita joista tarkemmin myöhem-
min tässä selvityksessä Pöyliövaara kohdassa.  
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Kuva 4 Pöyliöjärven itäosaa ruska-aikaan. 

Ahvenlahden eteläosassa on yksityisten ihmisten tontteja ja kotitalojen pihoja, joita ei ole inventoitu 
tässä selvityksessä. Ahvenlahden eteläosassa olevasta veneenlaskupaikasta alkaa puistoalue. 
Rannan tuntumassa kasvaa oikovesirikkoa, joka ei ole uhanalainen, mutta kuuluu Suomen vastuu-
lajeihin. Muutoin rannan kasvillisuus on tyypillistä. Rantaosa on luhtainen, mutta muutoin on kui-
vempaa mäntykangasta. Rannassa on paviljonki tuoleineen. 

Uimahallin rannassa on luhtaista rantaa, jossa kasvaa tavanomaisia niitty- ja luhtakasveja. Tataari-
kohokki kuuluu rannan erikoisuuksiin. Uimahallin rannasta jatkuu polku Puuttoniemeen. Rannan 
tuntumassa kasvaa mäntyä, sekä melko korkeaa katajaa (kuva 5). Ranta-alueella kasvit vaihettu-
vat rannasta kuivahkon kankaan kasveihin. Rantakasveista esiintyy kultapiiskua, apilaa, lillukkaa, 
ruohokanukkaa, hiirenvirna ja vadelmaa. Rannasta poispäin kasvaa varpuja ja sammaleita. 

 

Kuva 5 Uimahallin rannassa länteen jatkuva hauska polku. 

Puuttonimen ympäri kulkee myös polku. Puuttoniemessä kasvaa mäntyä ja koivua sekä yli 2 metri-
siä katajia todella runsaasti. Maaperä on kivikkoinen. Metsikköalue on lehtomaista kangasta. Var-
pujen lisäksi kasvaa metsätähteä, maitohorsmaa, riidenliekoa, vesisaraa, mataraa, oravanmarjaa, 
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siankärsämöä, lillukkaa ja valkoapilaa. Puusto on käsiteltyä ja tasaikäistä nuorta metsää. Puutto-
niemen eteläkärjessä on korteluhtaa. Lännempänä kärjessä on myös venelaituri, jossa on puuton 
tulipaikka (kuva 6).  

 

Kuva 6 Puuttoniemen eteläkärjen venelaituri. 

Puuttoniemen pohjoispuolella alkaa kerrostaloalue, eikä polku enää kulje rannassa. Kerrostalojen 
rannassa on rantaluhtakasvien lisäksi istutuskasveja sekä vadelmia ja herukkapensaita. 

Uimarannan läheisyydessä on uhanalaisten siperianvehnän ja tataarikohokin esiintymiä. Muuta 
harvinaisempaa kasvillisuutta on mutayrtti. Uimarannan takana kasvaa todella kookkaita mäntyjä ja 
kuusia. Ainakin osa näistä puista kuuluu luonnonsuojelulain suojeltuihin luontotyyppeihin. Toden-
näköisesti osasta mäntyjen läpimitta on yli 60 cm ja ne hallitsevat näyttävästi avointa maisemaa 
(kuva 7 ja 8). 

 

Kuvat  7  ja 8  Uimarannan alueen näyttäviä mäntyjä. 

Uimarannan läheisyydessä on myös pulskaneilikkaa, apiloita ja siankärsämöä. Hietalahden leirin-
täaluetta ei kartoitettu erikseen. Leirintäalueen pohjoispuolella on hyvin hoidettua puistoaluetta, 
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johon on istutettu erikoisempia puulajeja tavallisten puulajien lisäksi. Esillä on myös puutaideteok-
sia.  

Lohelan rantamökit ja venesatama ovat Hietaniemen länsipuolella. Rantamökkien aluetta ei erik-
seen kartoitettu. Kävelytien varressa Lohelan pohjoispuolella on havaintoja tataarikohokista (yksi-
tyisen havainto). 

Lohelalta Puustelliin päin kulkee sorastettu kävelytie. Maisemat avautuvat kauniisti järvelle päin. 
Kasvillisuus on tavanomaista rannankasvillisuutta koko matkalta: mesiangervo, metsälauha, mai-
tohorsma ja paju, sekä hieman harvinaisempana pujo ja ahoruusu. Paikoin on metsäisempi niemi, 
jossa on hyvinhoidettua mäntymetsää ja tulipaikka (kuva 9). Kävelytien varressa on lystikäs piknik 
paikka, jonka ympäristö oli päässyt pöheköitymään (kuva 10). Puustellin rannassa on venelaituri. 
Puustellin ympäristössä on isoja ja vanhoja puita, joista näyttävin on aivan Puustellin rannassa 
oleva vanha petäjä.  

 

Kuva 9 ja 10 Metsäisen niemekkeen tulipaikka ja piknik paikka pöheikön keskellä. 

Puustellista etelään ranta jatkuu paikoin melko puustoisena ja polku/metsätie ei enää jatku rannan 
tuntumassa. Rannassa on hoitamatonta nuorta metsää, jossa paikoin on lähteisiä kasveja: pohjan-
leinikkiä ja lettosirppisammalta. Ranta on kivikkoista. Kasvillisuudessa esiintyy lehtomaisia kasveja, 
mm. maitohorsmaa, ruohokanukkaa, mesiangervoa, lillukkaa, metsäimarretta, metsänliekosam-
malta ja punaherukkaa. Puustossa esiintyy haapaa ja kuusta, sekä paikoin on soistumia. 

Väärälahdella on veneenlaskupaikkoja ja linnustolle tärkeää korteikkoa etelän suunnassa. Muuten 
Pöyliöjärven itäpuolella ei ollut mitään huomionarvoista. Suoalueet ovat ojitettuja ja kasvillisuus 
tavanomaista ja puusto on niissä pääasiassa käsiteltyä. 

Huomionarvoista Pöyliöjärven pohjoispuolella oli Ahvenlahden, uimarannan ja Puustellin ympäris-
töt. Täällä on paikoin valmista polkua, jota voisi hyödyntää esimerkiksi matkailussa. Myös muuta-
mia uhanalaisia lajeja esiintyy, sekä linnustolle tärkeää korteluhtaa. Kartalle olen merkannut katko-
viivalla mahdollisen viitoitetun ulkoilureitin niin paikallisille kuin matkailijoillekin. 

 

3.2.3 Kemijärven ranta 

Tässä osiossa käsittelen rautatieasemalta itään olevaa Kemijärven ranta-aluetta. Asuttujen tilojen 
pihalla ei ole käyty inventoimassa.  



10 
 

Ratapiha-alueella löytyy tataarikohokkia kaksikin eri esiintymää. Perämerenketomarunasta on 
vanhoja havaintoja, mutta on mahdollista että nämä perämerenketomarunat ovat risteytyneet ke-
tomarunan kanssa. Ratapihan kasvillisuus on muutoin kuivan hiekkakankaan kasvillisuutta, jossa 
esiintyy mm. pietaryrttiä, siankärsämöä, apiloja ja kohokkeja. Rannan tuntumassa on enemmän 
luhtaista rannan kasvillisuutta, jossa esiintyy mm. vadelmaa, hiirenvirnaa ja heinäkasveja. Mato-
niemellä on iso luhta-alue, jolla voi olla merkitystä linnustoille niin pesintä- kuin muuttoaikoina (ku-
va 11). Matoniemellä kasvaa järvikortetta, vesisaraa ja suoputkea. 

 

Kuva 11 Matoniemen luhtarantaa. 

Matoniemen länsipuolella on vanha turkisateljeen alue, jonka haavikkoa, on vastaikään harvennet-
tu. Haavikossa kasvaa runsaasti karhunputkea, maitohorsmaa sekä jonkin verran pajuja.  

Uitonnimen alueella on uitonaikainen entinen puiden talvikoontipaikka. Uitonniemen kärjen kasvilli-
suudessa näkyy, että alue on ollut joskus käytössä. Vanhojen rakennelmien ja tasanteiden paikalla 
kasvaa nyt todella runsaasti maitohorsmaa, vadelmaa, nokkosta ja jonkin verran punaherukkaa. 
Uitonniemen kärkiosa on rehevää kasvillisuutta, jossa puustossa esiintyy haapaa, koivua ja pihla-
jaa. Muuta kasvillisuutta ovat metsätähti, heinät, kataja, metsäkurjenpolvi, rantatädyke, mesianger-
vo, oravanmarja, ratamo, hevonhierakka, saunakukka, puna-ailakki ja terttualpi (kuva 12). Niemeke 
on melko kivikkoinen. Puusto on nuorta ja kasvillisuudessa esiintyy lehtomaisuutta. 

 

Kuva 12 Uitonniemen kasvillisuudeltaan rehevää kärkiosaa. 
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Kärkiosan eteläpuolella on kuivempaa nummimaista hiekkakangasta, jossa kasvaa keltaliekoa, 
katajaa, kultapiiskua, puolukkaa, ketomarunaa ja pietaryrttiä. Uitonnimessä on matkailuun tarkoitet-
tuja palveluja, ja hiekkaranta. Talojen ympäristöjä ei ole erikseen käyty inventoimassa. 

Taiteilijanniemen länsipuolella on rautatie ja maantie hyvin lähellä rantaa. Ranta on kivikkoinen, ja 
siellä kasvaa jäkälää ja sianpuolukkaa karuimmissa osissa. Rehevämmällä kasvualustalla on koi-
vua ja pajua sekä tyypillisiä rannan kasveja. Maisema on vielä melko avoin, mutta voi olla että jos-
sain vaiheessa kannattaa raivata näkymiä järvelle päin. ABC-huoltoaseman pohjoispuolella on 
uhanalaista tataarikohokkia. Taiteilijanniemeä ei ole inventoitu, sillä se ei kuulunut inventointialu-
eeseen.  

 

Kuva 13 Taiteilijanniemen itäpuolella kulkevaa rantatietä. 

Taiteilijaniemestä itään sijaitsee rantatie, josta on komeat maisemat Kemijärven ulapoille. Välillä 
tien pientareella on istuinpenkkejä. Seudulla sijaitsee mukava tantatie (kuva 13). Tien reunus on 
hoidettua ja siinä kasvaa koivua. Rantaosassa kasvaa runsaasti luhtaruohokasveja, jotka eivät 
poikkea juuri aiemmin mainituista kasveista. Rantaosassa kasvaa esim. niittynätkelmää, ketohan-
hikkia, pulskaneilikkaa, peltotaskuruoho, lutukkaa, ojakärsämöä, kissankelloa, syysmaitiaista ja 
ukonputkea. Tataarikohokkia kasvaa rautatien reunuksessa. 

Kemijärven rantaosassa ovat hienot maisemat järven ulapoille. Tätä aluetta olisi mahdollista hyö-
dyntää osana matkailijoille ja paikallisille suunnattua polkuverkostoa. Alueen arvokkaimpia kasveja 
ovat tataarikohokki, joka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. 

 

3.2.4 Pöyliövaara  

Pöyliövaaralla sijaitsee runsaasti ulkoilureitistöä ja se on juuri tämän vuoksi tärkeää virkistysmet-
saäaluetta. Reitin varsilla on yleensä hoidettua metsää, joka on keski-ikäistä tai vanhahkoa. Alu-
een pääpuulaji on mänty. Mutta myös koivua ja kuusta esiintyy varsinkin länsireunan noron- ja pu-
ronvarsilla sekä rannan tuntumassa. Alueella on muutamia metsälakikohteita. Alueen metsätyppi 
on pääasiassa kivahkoa ja kuivaa kangasta, jonka kasvillisuus koostuu varvuista (variksenmarja, 
puolukka, mustikka ja kanerva) sekä sammalista (seinä-, kerros- ja kynsisammal).  

Aivan hyppyrimäen länsipuolella on kallioaluetta, jonka puuntuotoskyky on heikko. Tämä alue voi 
olla mahdollinen metsälakikohde (kuva 14). Eri-ikäistä mäntyä kasvaa jonkin verran. Lahopuusto ei 
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esiinny, joka vähentää alueen arvoa metsälakikohteena. Sammalin lisäksi kasvaa kanervaa ja mui-
ta varpuja. Katajaa kasvaa jonkin verran. 

 

Kuva 14 Hyppyrimäen takaista kuivaa mäntykangasta. 

Karttaan on merkattu punaisella mahdollinen metsälakikohde, jossa sijaitsee puro tai noro (kuva 
15). Puro menee välillä kivikon alla. Puron vieressä kasvaa jonkin verran koivua, pihlajaa ja haa-
paa sekä kuusta. Kasvillisuus on hyvin runsasta ja vaihtelevaa. Paikoin on lehtomaista kangasta ja 
väliin suokasvillisuutta. Metsäisimmillä osilla kasvaa heiniä, maitohorsmaa, metsäimarretta, metsä-
kortetta, ruohokanukkaa, karhunputkea, isoalvejuurta, vadelmaa, metsäkurjenpolvea ja kultapiis-
kua. Jonkin verran niitynkasvillisuutta myös esiintyy: niittyleinikki, niittynätkelmä, poimulehti, kulle-
ro, ojakärsämö, hiirenvirna, puna-ailakki, siankärsämö, nokkonen ja orvokki. Pienialaista suokasvil-
lisuutta esiintyy, mm. raate ja sammaleet (lehvä-, palmu-, okarahka- ja sulkasammal).  

 

Kuva 15 Pöyliövaaran länsiosan puron varsi. 

Kuntoilupolun vieressä on mahdollisesti vanhaa niittyaluetta, jossa kasvaa nokkosta, maitohors-
maa, vadelmaa ja heiniä. Puron varressa on myös vanha rakennelma, joka voisi olla esimerkiksi 
osaksi maan sisään rakennettu sauna.  

Kohteen puusto on keski-ikäistä. Lahopuuta ei juuri esiinny, mutta kohde on tärkeä alueen moni-
muotoisuuden ja luonnon vaihtelevuuden kannalta.  
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Lintuniemen eteläpuolella on noro (kuva 16). Kohteessa kasvaa järeitä kuusia, koivuja, haapaa ja 
muutamia mäntyjä ja pihlajia. Kasvillisuus on rehevää ja putkilokasveista esiintyy korpi-imarretta, 
metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, vadelmaa, metsäkortetta, lillukkaa, ruohokanukkaa, mesian-
gervoa, korpiorvokkia, mataraa sekä sammaleista löytyy mm. vaalearahkasammalta. Noron var-
ressa on mätäs-välipintaista korpea sekä lehtomaista kangasta. Kohteella on jonkin verran laho-
puuta, noin 7 m3/ha. Kohde on mahdollinen metsälakikohde. Noron itäpuolta on ojitettu, joten kor-
keammalta rinteeltä kohde ei ole metsälakikohde enää.  

 

Kuva 16 Lintuniemen eteläpuolella oleva noro. 

Pöyliövaaran länsipuolella on useampia pieniä suolaikkuja. Suolaikut ovat pääasiassa vähäravin-
teista mätäs-välipinta rämettä, paikoin on märempää rimpipintaa. Osassa suon reunaa on kivikkoa. 
Soiden puusto on pääasiassa mäntyvaltaista, jonkin verran koivua ja kuusta esiintyy. Rahkasam-
maleet vallitsevat pohjakerroksessa. Kasvillisuus on tyypillistä oligotrofiselle varpurämeelle. Soilla 
esiintyy mm. juolukkaa, mustikka, puolukkaa, suopursua, vaivaiskoivu ja saroja. Sormusniemellä 
rantaan jatkuva suo on paikoin soistunutta metsämaata, ja siellä kasvaa mm. metsäkortetta, va-
namoa, kerrossammalta. Koivulahopuuta on melko runsaasti paikoin rantaan jatkuvalla suoalueella 
(n. 10 m3/ha). Mäntyrämeosissa ei juuri lahopuuta esiinny. 

Sormusniemen eteläpuolella rinteessä on pajukko, joka muuttuu alempana noroksi (kuva 17). Tä-
mä noro on myös mahdollinen metsälakikohde. Puusto on kitukasvuista kuusta, koivua ja haapaa. 
Noron ympärystä on pallosarakorpea. Lahopuuta esiintyy vähän. 
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Kuva 17 Noro, jonka ympärillä on pallosarakorpea. 

Pöyliövaaran eteläosassa on runsaasti avohakkuualueita. Hakkaamattomat metsät ovat vanhoja 
mäntymetsiä, joissa ei juuri esiinny lahopuuta. Kallio- ja kivikkoalueet on osittain jätetty hakkuu-
aukeiden ulkopuolelle. Pöyliövaaran itäosaan on merkattu lähde, jossa on kaivo nykyään. Lähi-
maastossa ei näy lähteisyyden merkkejä enää. 

 

3.2.5 Pitkävaara 

Pitkävaaran seutu on pääsiassa kuivahkoa ja kuivaa mäntykangasta ja paikoin on pienialaisena 
tuoretta kangasta. Puuston on käsiteltyä, ja puuston ikärakenne vaihtelee hakkuuaukeasta van-
haan metsään. Pääasiassa alueella kasvaa mäntyä. Etelä- ja länsipuolella löytyy myös kuusta ja 
koivua. Lahopuuta ei juuri esiinny. Kasvillisuus on tyypillistä varpu- ja sammalkasvistoa (mm. mus-
tikka, puolukka, variksenmarja, kanerva, seinä- ja kerrossammal). Pitkävaaran seutu on kivikkoista, 
ja paikoin esiintyy kalliopaljastumia. 

Maisemallisesti Pitkävaaran seutu on komeaa. Pitkävaaralta aukeaa maisemaa niin Pöyliöjärvelle 
kuin Kemijärvelle sekä ympäröivään vaaramaisemaan Pitkävarassa sijaitsee valaistu kuntoilureitti.  

Ilmeisesti joskus on Pitkävaaran eteläisemmän korkeamman kohdan luona ollut jotain mökkejä. 
Edelleen siellä sijaitsee huonokuntoinen rakennus. Nämä heikkokuntoiset rakenteet ja samoin roi-
na mikä on jäänyt heitteille mökkien purettua, olisi hyvä korjata pois, sillä nyt jätekasat vanhoine 
jääkaappeineen pilaavat maisemaa ja antavat epäsiistin vaikutelman (kuvat 18 ja 19). 
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Kuva 18 ja 19 Pitkävaaran eteläisenhuipun mökkien purkujätettä sekä jätekasoja. 

Kuntoiluradan välittömässä läheisyydessä on lähde (kuva 20). Lähteen ympärillä on lehtomaista 
kangasta ja hieman soistumaa. Lähteen ympäristössä kasvaa kuusta, koivua ja raitaa. Kasvistossa 
esiintyy varpujen lisäksi lillukkaa, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. Kohde ei ole varsinainen 
metsälaikohde, sillä sen ympäristö on käsiteltyä, koska ulkoilureitti on aivan kiinni lähteessä ja la-
hopuuta esiintyy hyvin vähän. Se on kuitenkin muuten tärkeä monimuotoisuuskohde.  

 

Kuva 20 Pitkävaran kaakkoispuolella sijaitseva lähde pururadan vieressä, 

Pitkävaaran pohjoispuolella on kallioista metsää. Puusto on hyvin hidaskasvuista vanhahkoa män-
tyä. Jonkin verran vanhoja keloja esiintyy, noin 5 m3/ha. Kasvillisuudessa esiintyy jäkälän lisäksi 
suopursua, variksenmarjaa, kanervaa ja puolukkaa, sekä seinäsammalta. Puustoa on jonkin ver-
ran käsitelty. Kohde ei ole siis täysin luonnontilainen, mutta iäkkäämmän puuston ja lahopuuston 
takia kohde olisi hyvä jättää metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

 

3.2.6 Särkilammen seutu 

Särkilammen seutua ei ole käyty maastossa inventoimassa, vaan kohde on tarkisteltu karttatarkas-
teluna ilmakuvasta. Särkilammen seutu ja sen ympäristössä olevat purot ovat ihmisasutusten ja 
maanteiden ympäröiminä. Tästä päätellen alueella ei tuskin ole yleiskaavoituksessa huomioitavia 
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varsinaisia luontokohteita. Toki lampien ympäristö on hyvä huomioida muuten arvokkaina elinym-
päristöinä ja kaupunkikuvaan se tuo monimuotoisuutta. 

 

4. Suositukset 

Kuumalampi ympäristöineen 

Kuumalammen alueella esiintyy uhanalaista kasvilajistoa sekä siellä pesii huomionarvoista linnus-
toa. Se on myös muuttoaikaan tärkeää aluetta linnustolle. Nämä seikat tulisi huomioida kaavoituk-
sessa, niin että lajien olemassaolo ei vaarannu. Jos välitöntä ranta-aluetta olisi tarkoitus muuttaa, 
hyvä olisi tehdä laaksoarhokartoitus, sillä ko. lajia voi esiintyä alueella useammalla paikalla. 

Kuumalammen seudulla menee valmiiksi reitti- ja polkuverkostoa, jota voisi vielä selkeämmin ohja-
ta matkailun käyttöön, mm. kylteillä ja viitoituksella. Pieskanniemen alue on nyt hoidettua puistoniit-
tyä. Yksi vaihtoehto alueelle voisi olla luonnonniitty, yhdessä hoidettuna esimerkiksi paikallisen 
4H:n kanssa. Luonnonniitty voisi lisätä alueen perhos- ja lintulajistoa. 

Maisemallisesti tämä on keskeistä seutua. Olisi suotavaa, että alue säilyisi jatkossakin hoidettuna 
ja esimerkiksi Kuumalammen rantaosia voisi siistiä jonkin verran. Esimerkiksi pajukoitumista ja 
pöheköitymistä olisi hyvä estää. 

 

Pöyliöjärven ympäristö 

Pöyliöjärven ympäristössä on muutamia uhanalaisten kasvien havaintoja. Lisäksi uimarannan ta-
kaosassa on luonnonsuojelulain suojelemia puita. Muutkin kuin luonnonsuojelulain tarkoittamat 
puut ovat todella näyttäviä. Pöyliöjärvellä on muutamia ruoikoita, jotka ovat linnustolle tärkeitä. 
Nämä kohteet on syytä huomioida kaavoituksessa. Välitön rannan seutu on maisemallisesti herk-
kää aluetta.  

Puustellin kulttuurikeskukseen saakka voisi ajatella matkailioita ja paikallisia palvelevaa retkeilyrei-
tistöä. Nyt alueella on jo valmista polkuverkostoa, mutta tarvittaisiin viittoja ja opastauluja. Myös 
muutamia kohteita olisi hyvä siistiä, kuten esimerkiksi epävirallinen tulipaikka. 

 

Kemijärven ranta 

Kemijärven ranta-alueella kasvaa muutamia uhanalaisia kasveja. Matoniemen pohjoisosassa on 
laaja korteikkoluhta, jolla voi olla merkitystä linnustolle. Suunnittelussa olisi hyvä huomioida uhan-
alaisten kasvien säilyminen. Maisemat ovat komeat Kemijärven ulapoille, ja olenkin ehdottanut 
kävelyreitistöä matkailijoille ja paikallisille Kemijärven rannan tuntumaan, joka on piirretty violetilla 
karttaan. 

 

Pöyliövaara 

Pöyliövaarassa esiintyy metsälakikohteista mahdollisesti puro ja noroja, sekä pienialaisena myös 
kalliokkoa, tai kalliometsää. Nämä olisi hyvä jättää metsätalouskäsittelyjen ulkopuolelle ja samalla 
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tuomaan monimotoisuutta alueelle. Samoin kuntoilupolkujen läheisyydessä olisi suositeltavaa har-
joittaa hyvin varovaisia metsätaloustoimia jos lainkaan. Alue on tärkeää paikallisten ihmisten virkis-
tys- ja ulkoilumaastoa. Pöyliövaaran suunnasta ovat komeat maisemat lähiympäristöön ja samoin 
läheisille järville.  

 

Pitkävaara 

Pitkävaarassa on lähde sekä kallioisia metsiä. Kohteet tuskin ovat metsälakikohteita, mutta ne olisi 
hyvä huomioida kaavoituksessa muina arvokkaina ympäristöinä.  

Pitkävaaran laella on vanhoja rakennuksia ja purettujen rakennusten jälkiä. Näitten rakennelmien 
vieressä menee ulkoilureitti. Aluetta olisi hyvä siistiä, sillä se on epäsiisti ja siellä on luontoon kuu-
lumatonta rojua. 

Maisemat ovat komeat ja ne avautuvat niin Kemijärven kuin Pöyliöjärven sekä ympäröiville vaara-
maisemille. Seutu on tärkeää marjastusseutua. Nämä seikat on hyvä huomioida kaavoituksessa, 
jos se on mahdollista. 

 

Särkilampi 

Särkilampi on hyvä huomioida kaavoituksessa, niin ettei esimerkiksi sen rehevöityminen lisäänny 
ja lähirannat jäisivät käytön ulkopuolelle. Lammet puroineen tuovat kuitenkin vaihtelua alueen kult-
tuurimaisemalle.  
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