Iitin kunnanhallitukselle Suomen luonnon päivänä 2017‐08‐26

ESITYS

Säyhteen vesien‐ ja luonnosuojeluyhdistys, perustettu 1972, esittää Iitin kunnanhallitukselle,
että ympäristöministeriön sekä maa‐ ja metsätalousministeriön oheisen tiedotteen mukaisesti
Iitin kunnan omistamalle Metsä‐Kananojan tilalle Säyhteen kylään perustetaan tässä
esityksessä tarkemmin kuvailtu

Petkelpuron luonnonsuojelualue
Suomi 100

Hallituksen kärkihanke luonnonsuojelun edistämiseksi Suomen itsenäisyyden 100‐
vuotisjuhlan kunniaksi koskee myös kuntia, joiden toivotaan perustavan vuoden 2017 aikana
vapaaehtoisesti ilman korvausta omalle maalleen yksityisen luonnonsuojelualueen.
Kampanjan tavoite on saada jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria maanomistajan
omistukseen jääviä pysyvästi suojeltuja metsä‐ tai suoalueita. Koko maahan tavoitellaan tätä
kautta merkittävää määrää uusia luonnonsuojelualueita.
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys esittää tässä kuvatun Petkelpuron
luonnosuojelualueen mukaan toteuttamaan hallituksen kärkihanketta ja turvaamaan
metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä Iitin kunnassa.

Petkelpuron esitetty luonnonsuojelualue muodostuu kahdesta osa‐alueesta:
Alue 1. Petkelpuron laakso ympäristöineen (pinta‐ala noin 7 ha)
Alue 2. Huhdinvuori–Petkelvuori ‐kallioalue (pinta‐ala noin 25 ha)
Alue 1 säilyttäisi luonnontilaisena monimuotoisuudelle arvokkaan, rehevän puron lehtoisine
vanhan metsän ympäristöineen. Alue täyttää metsälain 10 §:n erityisen tärkeän
elinympäristön vaatimukset sekä METSO‐ohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit ja on
myös virkistyskäytölle merkittävä, asukkaiden perinteinen retkeilykohde.
Alue 2 täydentäisi arvokasta metsäluonnon kokonaisuutta, kauniissa järvimaisemassa laajasti
näkyvää, poikkeuksellisen jylhää vuoriympäristöä. Kaksiosaisen vuoren laelta avautuu
esteetön näköala kaikkiin suuntiin, hallitsevana Harramaanjärvelle ja mahtavaan
Kymijokanjonin entiseen koskimaisemaan, erämaisiin metsiin ja kalliopaljastumiin.
Esitetty suojelualuekokonaisuus antaisi suppealla alalla täydellisen läpileikkauksen
suomalaisesta, osaksi täysin koskemattomana säilyneestä metsä‐ ja järviluonnosta, minkä voi
tavoittaa metsätie‐ ja polkuyhteyksiä pitkin sekä vesitse. Viereisen Petkellammin rannassa on
erämaja. Karhu vierailee alueella, minkä synty ulottuu jääkauden jälkeisiin vesistövaiheisiin ja
Kymijoen uoman muotoutumiseen lopulta nykyiseen kanjoniin.
Petkelpuron–Huhdinvuoren–Petkelvuoren alue Säyhteellä Harramaanjärven koillisrantamalla
olisi poikkeuksellisen arvokas luonnon ja maiseman suojelukohdekokonaisuus. Sieltä on jo
vuosikymmenten ajan kerätty havaintotietoja oman aikamme kauneimmasta luonnosta myös
tulevien sukupolvien käyttöön osana tekeillä olevaa tietokirjaa Konniveden muinaismaisema.
Suojeltavaksi esitetyn alueen metsätaloudellinen merkitys on vähäinen Metsä‐Kananojan
tilalla ja Iitin kunnan metsäomaisuudessa. Petkelpuron laakso ympäristöineen on ennestään
esitetty suojeltavaksi rantaosayleiskaavassa. Alue sisältää useita metsälain ja METSO‐
ohjelman luonnonsuojelubiologisten kriteerien perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Alueen
suojelu turvaisi laajasti raskaasti hakatun Metsä‐Kananojan tilan luonnonarvoja edes jossakin
määrin kestävän metsätalouden vaatimusten mukaisesti.
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Puheenjohtaja
Petri Porras
+Yhdistyksen puheenjohtaja ja
perustajajäsen Petri Porras menehtyi
traagisesti tapaturmassa
työmatkalla Saksassa 17. päivänä
toukokuuta 2017. Hänen
asuinjuurensa olivat vankasti
Säyhteellä, minkä luonnon hyväksi
hän työskenteli uupumatta aikansa.

Hallituksen jäsen merk.
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija, tietokirjailija
Yhteystiedot:
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY ‐ UUSIKYLÄ ASEMA
m. +358 45 651 9808
markku.meriluoto(at)tieokas.fi
www.tieokas.fi

Valokuvat ja kartat Markku Sakari Meriluoto,

1

2

Kartta: 1–Petkelpuron laakso ympäristöineen ja 2–Huhdinvuoren–Petkelvuoren kallioalue.
Maanmittauslaitos. Vanhat painetut kartat. Peruskartta 1991.
Luonnonkuvaukset
1. Petkelpuron laakso ympäristöineen

_____

Vaimeasti lehtimetsän siimeksessä solisevaa puroa voidaan pitää eräänä suomalaisen idyllin
ilmentäjänä. Petkelpuron laaksoa parempaa esimerkkiä on näissä oloissa vaikea kuvitella.
Puro, mikä sen halki virtaa, saa alkunsa ylhäällä vuorten kainalossa sijaitsevista Ympyriäis‐ ja
Petkellammista. Alkumatkan vesi taivaltaa melko tasaisessa maastossa, mutta Huhdinvuoren
näköalapaikalle vievän polun risteyksen paikkeilla on kynnys, mistä alkaen rinne laskeutuu
jyrkästi päätyen alhaalla Harramaanjärven hiekkarantaan. Tältä kynnykseltä alkaa
tarkeastelun kohteena oleva alue.
Kynnyksen yläpuolella on pieni suotasanne, minkä miehittävät vanhat komeat suoravartiset
tervalepät. Ne muodostavat yhtenäisen, puhtaan esiintymän. Rosoiset, harmaanaavaiset
rungot kiinnittävät kulkijan huomion erikoisiin puihin. Vankimman ympärysmitta on
kokonaista 104 cm, ja se on perinteinen käpytikan työpaja. Iästään huolimatta tervalepät ovat
vielä elinvoimaisia. Komeat, kookkaat saniaismättäät tuuhentavat tervaleppäkorven
rehevyyttä puronvarren partaalla.

Kynnykseltä puro alkaa hyppelehtiä kivien lomitse pykälä pykälältä alaspäin. Vähitellen
tervalepät vaihtuvat koivuiksi ja haavoiksi, mutta vielä niitä riittää yksittäin muiden
lehtipuiden lomaan. Tuntuu miellyttävältä jättää puro solisemaan laakson toiseen reunaan ja
kuunnella sen rauhoittavaa rupattelua polulle, mikä laskeutuu laakson toista laitaa pitkin.
Väliin jää koko laaja lehtolaakso, minkä molemmin puolin kohoavat karut kalliot. Lehtipuiden
siimestä tiivistää vesakko, minkä muodostavat koivujen ja haapojen lisäksi paatsamat ja
pihlajat. Kuusia ja näreitä on matkan varrella muutamia.
Utelias kulkija ei kuitenkaan pääse pitkällekään polulla, kun voimakkaaksi yltyvä puron solina
pakottaa hänet harppaamaan takaisinpäin. Näky on pienessäkin koossa vaikuttava, kun
vähäinen puro kiilautuu kalliosolan läpi kolmatta metriä syvään mutta vain metrin‐
puolentoista levyiseen louhikkoiseen uomaan ja putoaa lyhyellä välillä useita metrejä.
Keväällä pauhu on mahtava ja kuohut komeat, kun tulvavesi puristuu rotkoon. Vihjeeksi vielä,
että louhikon yläosassa on tasanne, mikä on kuin luotu vaivattomaksi juomapaikaksi.
Polulle palatessa vastaan sukeltaa taaja kielomeri, mikä levittää tunnelmaan sopivaa
hivelevän hienostunutt tuoksua. Myöhemmin kesällä polunvarret valtaa vyötäisiin ulottuva
saniaisviidakko, minkä läpi on aika kahlaaminen. Laskeutuessaan rinne viettää loivasti puroa
päin. Samalla vesakko harvenee yksittäisiksi nuoriksi lehtipuiksi, ja ensimmäiset männyt
tulevat mukaan kuivemmalla töyräällä. Siihen onkin kehittynyt komea väljä honkaryhmä
antamaan vaihtelua seuralaisina useita katajia.
Puro etääntyy tältä kohdin liki kuulumattomiin. Kun sitä taas vilkaisee, löytää sen syvästä,
avarasta kourumaisesta raviinista, minkä äyräillä saniaiset rehottavat. Hiekkaperäinen maa
on aikoinaan antanut periksi keväisen puron rynnistykselle ja avautunut väljäksi väyläksi.
Tiiviin haaparyhmän ja taajan vesakon miehittämän rantametsän lomitse alkaakin jo
pilkahdella Harramaanjärven sinisenä välkkyvä vesi. Vielä viimeiset metrit pihlajien holvin
varjossa, kun edessä on hiekkaranta. Polunpätkä vie puron suulle, missä vesi valuu
rantaviidan vähäisestä aukosta somerikon läpi vesistöön. Elettyjä hetkiä juhlistaa paikan
päällä joululaulun oikea Sylvia, mustapääkerttu, ja vielä toinenkin huilutaituri, mustarastas.
Polku kuitenkin jatkuu kohti Hakakallion aluetta viehättävänä ja erikoislaatuisena, todellisena
rantapolkuna. Se kulkee koko matkan taajan lehtiviidan läpi kapeana kujana. Toisella puolen
kohoaa välittömästi jyrkkä, karu kallionrinne. Vankan polun ja hiekkarannan väliin jää aluksi
vain metrin levyinen vyöhyke, mihin on ahtautunut vettä sietäviä lehtipuita: pajuja, leppiä,
tervaleppiä, koivuja, enimmät käsivarren vahvuisia, höysteenä vesoja. Välillä Harramaanjärvi
tulee puolen metrin päähän houkuttavine hiekkarantoineen. Puolimatkassa rantatäyräs
väljenee ja jää vähän kauemmas vilkkuen tiheän puuston ja viidan läpi ylempänä kulkevalle
polulle, mikä kiertää viehättävästä niittylahdelmasta perinteiselle leiripaikalle Itäniemeen.
Lähde: Markku Sakari Meriluoto. Kirjoitettu 1974 teokseen Konniveden muinaismaisema.
Aiheesta oli valkokuvanäyttely 1997 Taidetalo Reitalassa ja Iitin kirkonkylän Kylätalossa.
2a. Petkelpuron laakso ympäristöineen ja Huhdinvuori–Petkelvuori) (tiivistelmä
Harramaanjärven vedet laskevat länsirannan Myllyojaa pitkin Selkojärveen. Pääosin rantaan
rajoittuu metsiä. Yleensä rannat ovat soraiset tai kivikkoiset, paikoin on myös hiekkapohjaa.
Järven eteläosassa on pieni saari. Kuten Selkojärvellä myös Harramaanjärven rannoilla on
pienellä alueella ympäristön pinnanmuotojen ansiosta monenlaisia kasvillisuustyyppejä.

Petkelpuron raviini Harramaanjärvelle päin (taust.) on metsälain 10 §:n mukainen erityisen
tärkeä elinympäristö. Lähde: Markku Meriluoto ja Timo Soininen. 1998 (1. painos).
Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus. Helsinki.

Rantaan tai sen tuntumaan ulottuu korkeita kalliomäkiä jyrkänteineen. Varsinaiset
kalliorannat keskittyvät Huhdin‐ ja Petkelvuoren alueelle, mikä on myös maisemallisesti
varsin komeaa.
Laajimmat kalliomänniköt sijoittuvat Huhdin‐ ja Petkelvuorelle. Rannanläheistä puustoa
vallitsevat tavallisimmin varttuneet, osin järeätkin kuuset, sekapuuna kasvaa yleisesti koivua
ja haapaa. Lehtipuuvaltaista metsää on lähinnä luoteis‐ ja pohjoisosassa. Metsälehmusta
kasvaa harvakseltaan eri puolilla. Huhdin‐ ja Petkelvuori ovat osa "luonnonarvoiltaan
kohtalaisen arvokasta", arvoluokkaan 5 kuuluvaa Huhdinvuoren–Kuolemanmäen
kallioaluetta.
Huhdinsuon kaakkoispuolella on pieni kallioalue [Välikallio], jonka tallaukselta hyvin
säilyneillä jäkäläpinnoilla kasvaa mm. kalliokohokkia. Kallion eteläpuolella on
lehtipuuvaltainen puronotko; Harramaanjärven lähellä vähäinen puro on uurtunut syvälle
metsämaahan [Petkelpuron raviini]. Purouoman tuntumassa kasvaa mm. hiirenporrasta ja
muita suursaniaisia sekä varttunutta tervaleppää. Puustossa on runsaasti järeitä haapoja ja
hieman metsälehmuksia. Puron ympäristön ja eteläisen alueen metsäkasvillisuus on
enimmäkseen lehtomaista kangasta. Alueen eteläpään rinteellä on kuitenkin
isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa ja soistunutta tihkupintaa. Puusto on järeää kuusikkoa.
Alueen rajaus noudattaa erityisesti suojeltavalle lajille sopivan elinympäristön rajausta.
Alueella on myös luontotyyppejä, mitkä täyttävät metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen
tärkeän elinympäristön ominaispiirteet. Kymenlaakson seutukaavassa alue on maa‐ ja
metsätalousvaltaista aluetta, millä on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU).
Suositus: alue tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Lähde: Markku Heinonen. 2001. Iitin Kymijoen–Mankalan rantayleiskaava‐alueen
luontoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy.
2b. Huhdinvuori–Petkelvuori (–Kuolemanmäki)

_____

Karttalehti: 3111 11‐12 Iitti
Alueen koordinaatit:
Oikea ylä: x=67604,00:y=34541,00
Vasen ala: x=67589,00:y=34528,00
Korkeus: 125 m Suhteellinenkorkeus: 49 m.
Tärkeimpien tekijöiden
arviointi:
Geologia:
3
4
Biologia:
3
Maisema:
Alueen arvoluokka:

Muut arvot:
‐luonnontilaisuus:
‐lähiympäristö:
‐historia:
‐moninaiskäyttö:

3
2
4
4

5 (kohtalaisen arvokas; 2 korkein 6 alin)

Huhdinvuoren–Petkelvuoren kallioalue Harramaanjärven itärannassa 1970‐luvulla, edessä Myllyojan
luusuan sula, vas. Kalliojärvensaari.
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot (tiivistelmä)

Harramaanjärven rannalla oleva jyrkänteinen kallioalue. Erottuu etelän ja lännen puolelta
metsäisenä jyrkänteisenä kallioalueena. Rajautuu selvästi kaikkiin suuntiin. Laen länsireunalta
kauniita näkymiä Harramaanjärvelle. Lakiosissa hajanaisia, tasaisia silokallioalueita ja niiden
välisissä painanteissä pieniä luonnontilaisia soistumia. Länsi‐ ja lounaisreunalla rakoilun
lohkomia jyrkänteisiä seinämiä, joiden tyvellä paikoin louhikkoa ja lohkareikkoa. Kivilaji on
granaattipitoinen graniitti, joka on rakenteeltaan paikoin porfyyrinen. Laella karua
kalliomännikköä ja vesakkoa. Laella ja länsireunalla polkuja. Länsijyrkänteen alla on
Harramaanjärvi. Eteläpuolella viljellyt tasaiset peltomaat ja maatiloja. Itä‐ ja koillispuolella
suorantaisia metsälampia [Petkellammi ja Ymmyriäislammi] ja niiden takana metsäistä
kalliomaata.
Lähde: Hamari Risto, Husa Jukka ja Rintanen Tapio. 1992. Luonnon‐ jamaisemansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet Kymen läänissä. Tutkimusraportti 1992. Vesi‐ ja ympäristöhallituksen
monistesarja n:0 353. 267 s. Vesi‐ ja ympäristöhallitus. Helsinki.

Petkelvuorelta on vyörynyt louhikko Harramaanjärven rantaan, missä risteilee ilvesperheen
jälkiä – emo ja kaksi pentua.
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