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1. JOHDANTO 
Tämä luontoselvitys koskee Synsiörannan asemakaavan muutoshanketta Kangasniemen kun-
nassa. Luontoselvitys sisältää kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen vuonna 1997 vahvistetun 
asemakaavan alueella.  

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja rajaus (punainen rajaus). 

2. SELVITYKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt tehtiin 29.8.2018. Tarkoituksena oli löytää 
kaava-alueella sijaitsevat metsälain (10 §), luonnonsuojelulain (29 §) ja vesilain (2:11 §) mukai-
set arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi havainnoitiin kohteiden kas-
villisuutta. Kaava-alueelta valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella maastossa tarkas-
tettavat kohteet. Maastotyön ulkopuolelle jätettiin luonnontilaltaan selvimmin muuttuneet 
alueet, kuten hakkuuaukeat. Maastotöiden yhteydessä tehtiin samalla havaintoja mahdollisista 
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöistä.  

Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen lähtei-
den lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä: 

 Ympäristöhallinnon Karpalo-tietojärjestelmä 2018 
 E-Savon ELY-keskuksen uhanalaistiedot 23.8.2018 
 Maanmittauslaitos, kartta- ja ortokuva-aineisto 2018 
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3. ALUEEN YLEISKUVAUS 
Selvitysalue käsittää Synsiörannan asemakaava-alueen. Selvitysalueen kokonaispinta-ala on 
noin 110 hehtaaria ja se sijoittuu Kokkoniemenjoen ja Synsiöjärven Haahakalanselän väliin. Alue 
on harvaan asuttua. Synsiörannassa on maatila, jonka peltoalueen käsittävät kaava-alueesta lä-
hes kolmanneksen. Kaava-alueella on lisäksi mökkejä Mustalahdessa ja Kylmälahdessa. 

Kaava-alue rajautuu itäreunastaan Kokkoniemenjokeen noin 2,3 kilometrin matkalla ja Syn-
siöjärveen noin 2,5 kilometrin matkalla. Kaava-alueen sisällä ei sijaitse vesimuodostumia. Kok-
koniemenjoki on kivikkopohjainen, noin 5-7 metriä leveä joki, jossa on suhteellisen kirkas vesi. 
Joki on 1990-luvulla tehdyissä selvityksissä todettu kalataloudelliseksi arvokkaaksi (E-Savon ELY 
keskus 23.8.2018). 

  
Kuvat 1 ja 2. Vasemmalla näkymä kaava-alueen läpi menevältä tieltä, oikealla Kokkoniemenjoki. 

Kaava-alue kuuluu eteläboreaalisella vyöhykkeellä Järvi-Suomen –alueeseen (2b) ja suokasvilli-
suutensa puolesta Sisä-Suomen Sphagnum fuscum-keitaiden alueelle. Alueen maaperä on sora- 
ja hiekkamoreenia. Kallioperä on granodioriittia ja kiillegneissiä (Maanmittauslaitoksen Paikka-
tietoikkuna 2018).  

Alue on pääosin kivennäismaata. Vallitsevina metsäkasvillisuustyyppeinä ovat tuore ja lehto-
mainen kangas. Alueella ei ole avosoita, korpisuutta ja rämeisyyttä tavataan lähinnä Kokko-
niemenjoen varressa. 

3.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 
Selvitysalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita tai pohjavesialueita. 
Alueelta ei ole tiedossa huomionarvoisten lajien esiintymätietoja (Etelä-Savon ELY-keskus 
23.8.2018). 

4. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPPISELVITYS 
Luontoselvityksen kohdekuvaukset on esitetty seuraavassa. 
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Kuva 4. Selvitysalueen rajaus, kuvauskohteiden ja valokuvien ottopaikkojen sijainnit. 
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Alue A 
 
Kokkoniemenjokeen laskeutuvan Pekkasenmäen rinteet ovat harvennettuja varttuneita mänty-
koivu -sekametsiä. Paikoin koillisrinteessä on myös nuorta kuusta. Joen varren metsät ovat 
harvennettuja soistuneita kankaita, joissa mänty on pääpuulajina. Sekapuuna on yleisesti 
koivua. 
 
Alue B 
 
Joen varren ojikkoalue on nuorta ja varttunutta harvennettua mänty-kuusi -sekametsää. Alue 
on pääosaltaan soistunutta kangasta. Pienialaisena tavataan myös ojitettua ja harvennettua 
metsäkortekorpimuuttumaa. 
 
Alue C 
 
Kokkoniemenjoen varressa on saravaltainen, umpeenkasvava tulvalampare, johon laskee oja 
Synsiöjärven Kylmälahdesta. Lampareen kasvillisuudessa vallitsevat luhtakastikka, vesisara, 
ulpukka, kurjenjalka ja okarahkasammal rantapuuston ollessa lähes varttunutta koivua ja 
pensaskerros kiiltopajua. Lampare on viitasammakon (Rana arvalis) potentiaalinen 
elinympäristö (kuvat 4 ja 5. 

 
Kuva 5. Kokkoniemenjoen sarakkoinen lammikko on viitasammakon potentiaalista elinympäris-
töä. 
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Alue D 
 
Kokkoniemenjoen yläosien varret ovat lehtomaisia ja tuoreen kankaan varttuneita kasvatus-
männiköitä, joissa on kuusitaimikkoa alla. Rantapuustona on harmaaleppää. 
 
Alue E 
 
Selvitysalueen länsiosan rantametsä on varttunutta ja uudistuskypsää harvennettua kasvatus-
männikköä, jossa kangassoistumaa on yleisesti. Ranta-alue on luontotyypiltään saravaltaista ki-
vikkorantaa (kuva 7). Muuta lajistoa ovat kurjenjalka, raate, järvikorte, suoputki, luhtakastikka, 
jouhivihvilä, kiiltopaju ja okarahkasammal. 

  
Kuvat 6 ja 7. Kokkoniemenjoki on kivikkopohjainen ja kirkasvetinen joki. Oikealla Synsiön kivik-
kopohjaista ranta-aluetta. 
 
Alue F 
 
Synsiön Kylmälahden edustan rantametsät ovat ylempänä harvennettuja kasvatusmänniköitä 
ja rinteen alaosissa harvennettuja kuusikoita. Järven rannassa on noin 50 metriä leveä, kapea 
hiekkaranta, jonka edustalla on mökki (kuva 8). Lahdenpohjukan rantametsiä on vastikään auk-
kohakattu.  
 
Alue G ja H 
 
Mustalahden rantametsät ovat harvennettuja nuoria ja varttuneita kasvatusmänniköitä ja kuu-
sikoita (kuva 9). 
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Kuva 8. Kylmälahden pohjukan hiekkaranta. 
 

 
Kuva 9. Mustalahden rantametsää. 
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5. LUONTOTYYPIT 

5.1 Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit 
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain (LSL 29§) nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 

5.2 Vesilain mukaiset luontotyypit 
Selvitysalueella ei havaittu vesilain (2:11§) mukaisia vesiluonnon suojelutyyppeihin kuuluvia 
kohteita. 

5.3 Metsälain mukaiset luontotyypit 
Selvitysalueella ei havaittu metsälain (10§) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

5.4 Uhanalaiset luontotyypit 
Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja (Raunio ym. 2008) luontotyyppejä. 

6. LAJIT 

6.1 Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit 
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu Luontodirektiivin liitteen 
IV(b) mukaisia lajeja. Alueella havaittiin viitasammakon (Rana arvalis) potentiaalinen elinympä-
ristö.  

6.2 Erityisesti suojeltavat lajit 
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. 

6.3 Rauhoitetut lajit 
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu rauhoitettuja lajeja. 

6.4 Uhanalaiset lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja la-
jeja. 

6.5 Suomen vastuulajit 
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu Suomen vastuulajeja. 

6.6 Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu silmälläpidettäviä tai alueel-
lisesti uhanalaisia lajeja. 

7. YHTEENVETO 
Synsiorannan rantakaavan muutosalueen luontoa luonnehtii metsätaloustoimin käsitellyt, 
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pääosin nuoret ja varttuneet sekametsät. Alueelta ei löydetty luonnontilaisen kaltaisia, 
arvokkaiksi elinympäristöiksi luokiteltavia kohteita eikä huomionarvoisia lajiesiintymiä. 
Kokkoniemenjoen varressa on jokeen liittyvä lammikko, joka arvioitiin viitasammakolle 
potentiaaliseksi elinympäristöksi. Lajin esiintyminen tulee varmistaa keväällä lajin kutuaikaan 
tehtävällä kartoituksella, mikäli alueelle suunnitellaan lammikon vesitaloutta olennaisesti 
muuttavia toimenpiteitä. 
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