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NRO NIMI TYYPPI ARVO TIETOLÄHDE 

1 Muteikon lähteet, 
norot ja metsä 

lähde, tihkupintoja, noroja, tuore ja kostea 
lehto, valkoselkätikan ruokailualue, lehto-
linnusto 

metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde, 
uhanalainen erityisesti 
suojeltava laji (valkoselkä-
tikka) 

maastokartoitukset 2013 ja 
2019, Kuitunen 2013 

2 Korvenkylän pu-
rolaakson pohjoi-
sempi reunamet-
sä 

tihkupintoja, noro, tuore ja kostea lehto, 
valkoselkätikan ruokailualue 

metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde 

maastokartoitukset 2013, 
Kuitunen 2013 

3 Korvenkylän pu-
rolaakson eteläi-
nen reunametsä 

vanha puusto, kuiva lehto, ojanvarsiluhta, 
valkoselkätikan pesimäalue 

metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde, 
uhanalainen erityisesti 
suojeltava laji (valkoselkä-
tikka) 

maastokartoitukset 2013, 
Kuitunen 2013 

4 Korvenkylän pu-
rolaakson keski-
osa 

tuore lehto, lehtimetsä, valkoselkätikan 
ruokailualue 

metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde, 
uhanalainen erityisesti 
suojeltava laji (valkoselkä-
tikka) 

maastokartoitukset 2013, 
Kuitunen 2013 

5 Valtatien etelä-
puolen lehtimet-
sä 

tuore lehto, ojanvarsi, osin entinen pelto, 
lehtolinnusto 

metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde 

maastokartoitukset 2013, 
Kuitunen 2013 

6 Mullinmäen 
männikkö 

iäkkäitä mäntyjä muu luontokohde maastokartoitukset 2013 

7 Autopurkaamon 
lehto 

tuore lehto metsälakikohde tai muu 
luontokohde 

maastokartoitukset 2013 ja 
2019 

8 Torkkelin lehto tuore ja kuiva lehto, mahdollinen valkosel-
kätikan ruokailualue, lehtolinnusto 

metsälakikohde tai muu 
luontokohde 

maastokartoitukset 2013, 
Kuitunen 2013 

9 Vesitien lehto tuore ja kuiva lehto metsälakikohde tai muu 
luontokohde 

maastokartoitukset 2019 
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10 Pellonpääntien 
lehtimetsikkö ja 
niityt 

tuore lehto, ojanvarsi, niitty metsälaki- ja vesilakikoh-
de tai muu luontokohde 

maastokartoitukset 2019 

11 Valtatien poh-
joispuolen lehti-
metsä 

lehtomainen metsä, tihkupinta, osin enti-
nen pelto 

muu luontokohde maastokartoitukset 2013 ja 
2019, Kuitunen 2013 

12 Vesivalon liittymä niitty, uhanalaista hyönteislajistoa muu luontokohde, luon-
todirektiivin perhoslajeja 
ja uhanalaisia lajeja (iso-
kultasiipi, virnasinisiipi 
sekä ketoraspipistiäinen) 

Suunnittelukeskus Oy 
2005a ja b, Saarinen ym. 
2006, SYKE 2016  

13 Joutsenrannan-
tien männikkö 

kangasvuokon kasvupaikka muu luontokohde, uhan-
alainen rauhoitettu laji 
(kangasvuokko) 

maastokartoitukset 2013 ja 
2019 

14 Kohoniementien 
männikkö 

kangasvuokon kasvupaikka muu luontokohde, uhan-
alainen rauhoitettu laji 
(kangasvuokko) 

maastokartoitukset 2013 

15 Korvenkankaan 
männikkö 

kangasvuokon kasvupaikka muu luontokohde, uhan-
alainen rauhoitettu laji 
(kangasvuokko) 

maastokartoitukset 2013 

16 Asemarinteen 
eteläosan män-
nikkö 

reunamuodostumarinne, kangasvuokon 
kasvupaikka, varttunut puusto 

muu luontokohde, uhan-
alainen rauhoitettu laji 
(kangasvuokko) 

maastokartoitukset 2013 

17 Asemarinteen 
pohjoisosan män-
tytaimikko 

kangasvuokon kasvupaikka muu luontokohde, uhan-
alainen rauhoitettu laji 
(kangasvuokko) 

maastokartoitukset 2013 

18 Rauhan ratapiha paahdeympäristö muu luontokohde, uhan-
alainen erityisesti suojel-
tava laji (loistokaapuyök-
könen) 

maastokartoitukset 2013 ja 
2017, WSP Finland Oy 2017 

19 Urheilukentän 
pohjoisreuna 

paahdeympäristö muu luontokohde maastokartoitukset 2013 

20 Korvenkylän allas rehevä lammikko ja ympäröivät pellot, pe-
sivä ja muuttoaikaan levähtävä linnusto, 
erityisesti mustakurkku-uikku, vitasamma-
kon kutupaikka 

muu luontokohde, maa-
kunnallisesti tärkeä lintu-
alue, uhanalaisia lintulaje-
ja (pesimälajeina viime 
vuosina mustakurkku-
uikku, liejukana ja noki-
kana, muuttoaikoina mui-
takin uhanalaisia lajeja), 
luontodirektiivilaji (vii-
tasammakko) 

Kontiokorpi & Kontiokorpi 
2014, EKLY ry 2019, Kuitu-
nen 2019 (liite 3), maasto-
kartoitukset 2019 

21 Korvenkylän päi-
väperhoslinja 

25 vuotta seurannassa ollut tutkimuslinja, 
havaintoja uhanalaisista perhosista, syke-
röpoimulehden kasvupaikka 

muu luontokohde, valta-
kunnallisesti tärkeä tut-
kimuskohde, luontodirek-
tiivin perhoslajeja ja 
uhanalaisia lajeja (puna-
keltaverkkoperhonen, 
virnasinisiipi, sykerö-
poimulehti) 

Jantunen & Saarinen 2015 
ja 2016, SYKE 2016  



Ensimmmäisen Salpausselän lakitasanne

Jyrkkä proksimaalirinne eli jäätikönpuoleiselle sivulle
muodostunut rinne (Saimaan rannan puolella)
tai vastasivun distaalirinne ((Korvenkylän puolella)

Ensimmmäisen Salpausselän lieveosia

Ensimmäiseen Salpausselkään nähden kohtisuora
harjuselänne.

Harjukumpu tai kame-muodostuma.

Sulamisvesiuoma.

Soistuma/suo

+100 mpy. Baltian jääjärven I vaiheen vedenalaisen
rantatörmän ylätaso. Salpausselän korkein ranta.

+90 mpy Baltian jääjärven III-vaiheen pinnantaso,
vedenalaisen rantatörmän ylätaso.

Kallio- tai moreeniselänne.

Avoin viljelymaisema.

Maisemallisesti merkittävä rakennusryhmä.

Rakennettu ympäristö/taajama.

Kaava-alueen raja.

Kartaesityksessä tulkittu lähdeaineisto: Etelä-Karjalan
harjuluonto.1987. Kontturi, Lyytikäinen
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Ensimmäisen Salpausselän geomorfologiaa

5.11.2013
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Ensimmäisen Salpausselän lakitasanteelle,
distaalirinteeseen tai rantatasanteelle
tukeutuva yhdyskuntarakenne.

Ensimmäisen Salpausselän lievealueille
syntynyt kulttuuriympäristö (keltainen).
ja sen maisemallisesti keskeisimmät
kylämäiset ympäristöt (violetti).

Maisemallisesti merkittävä tieyhteys.

Maisemakokonaisuutta jakava väylä.

Kaava-alueen raja.
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Maisemalliset osa-alueet

30.10.2019

Merkintöjen selitykset



Maisemallisesti merkittävä ensimmäisen Salpausselän rinne.
Uudisrakentaminen sovitettava nykyiseen nauhamaiseen
taajamarakenteeseen.

Tiivis taajamarakenne. Sietää uudisrakentamista hyvin.

Maisemallisesti merkittävä tieyhteys.

Maisemallisesti merkittävä asutustihentymä, jonka
maisema-/ kyläkuva sietää hyvin uudisrakentamista.

Kaava-alueen raja.

Maisemallisesti merkittävä rakennusryhmä.
Uudisrakentaminen sovitettava vanhaan rakennuskantaan.

Maisemallisesti merkittävä puustoinen saareke.
Uudisrakentamisen sietokyky heikko.

Maisemallisesti merkittävä rakennus.

Maisemallisesti merkittävä näkymäsuunta.

Maisemallisesti merkittävä reunavyöhyke.

Maisemaa rajaava metsäselänne.

Maisemallisesti merkittävä pienvesistö.

Monikerroksellinen viljelyalueita rajaava metsäinen silhuetti.

Vanha peltotie
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Maankäytön suunnittelussa huomioitavia
maisemaelementtejä

30.10.2019

Merkintöjen selitykset
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23. Entinen lammikkopuhdistamo, nykyisin
jätevesipumppaamon ylivuotoallas

24. Pylväsmuuntamo,
toimiva kohde




