
Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet 

5.8.2019 



 Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja maakuntakaava 2040 

1 

YHTEENVETO 

Sisällys 

1. Johdanto .............................................................................................................................................. 2 

2. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet Kymenlaaksossa .......................................................... 2 

3. Maakuntakaavaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ................................................... 5 

4. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet Kymenlaakson  maakuntakaavassa 2040 ..................... 6 

4.1 Ehdotus SSTE-kohteiden aluevaraukseksi Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 ............................. 8 

LÄHTEET .....................................................................................................................................................10 

LIITE 1 SSTE-KOHTEIDEN SUOKORTIT ..........................................................................................................11 



 Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja maakuntakaava 2040 

2 

1. Johdanto

Lähes kolmannes Suomen maa-alasta on suota. Yli puolet soista on ojitettu ja Etelä-Suomessa soiden ojitus-

aste on yli 75 %. Soiden tila on vakavasti heikentynyt. Suuri osa suotyypeistä on Etelä-Suomessa uhanalaistu-

nut. Soiden lajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.  

Soista on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria eli noin 13 %. Suojelu on painottunut Pohjois-Suomeen ja karuihin 

avosoihin. Suojelutilanne on huono etenkin eteläisten, rehevien ja puustoisten soiden osalta.  

Kymenlaakson arvokkaat suot ja niiden suhde voimassa oleviin vaihemaakuntakaavoihin on käyty läpi Ky-

menlaakson Liiton vuonna 2017 laatimassa maakuntakaavan taustaselvityksessä (Kymenlaakson Liitto, 

2017). Tämä raportti täydentää em. selvitystä tarkentaen mm. soidensuojelun täydennysehdotuksen (SSTE) 

kohteiden luontoarvoja ja metsätaloudellista arvoa (Liite 1., SSTE-kohteiden suokortit). Lisäksi tässä rapor-

tissa esitetään, millä tavalla soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet tulee huomioida täydennettyjen 

tietojen perusteella Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040. 

2. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet Kymenlaaksossa

Soidensuojelutyöryhmä on tunnistanut laajojen selvitysten perusteella luonnonarvojensa puolesta valtakun-

nallisesti arvokkaimmat sekä nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävät suoalueet. Tarkastelualu-

eena oli koko maa lukuun ottamatta Tunturi-Lappia ja Metsä-Lappia sekä Peräpohjolan aapasuovyöhykkeen 

pohjoisosaa.  

Soidensuojelun täydentämistä valmistellut työryhmä luovutti esityksensä marraskuussa 2015 

(Ympäristömi-nisteriö, 2015). Hallitusohjelmassa (3.6.2019) linjataan, että soidensuojelun 
täydennysohjelman toteuttamista tullaan jatkamaan. Työryhmä tunnisti Kymenlaaksossa soidensuojelun 

täydennysehdotuksen kohteita yhteensä 16 kappaletta (taulukko 1 ja kuva 1). Näistä kaksi kohdetta 

sijaitsee Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 suunnittelualueen ulkopuolella Iitissä (taulukko 1 ja kuva 1). 

Maakuntakaavan suunnittelualueen SSTE-koh-teista ainoastaan Kouvolassa sijaitseva Kauriosuo (70 ha) 

sijaitsee valtion omistamalla maalla. 

Kymenlaakson suot ovat tyypillisesti kohosoita ja edustavat suotyypiltään korpi-, räme-, neva- tai lettosoita 

(Kymenlaakson Liitto, 2017). Tätä selvitystä varten laadituissa SSTE-kohteiden suokorteissa (Liite 1) on 

käyty läpi SSTE-kohteet mm. luontoarvojen ja metsätalouden kannalta. 

Kaikki Kymenlaakson SSTE-kohteet ovat luontoarvoiltaan valtakunnallisesti arvokkaita. Kaikilla 

Kymenlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin 

uhanalaisia lajeja (Liite 1).  

Kymenlaakson SSTE-kohteilla ei ole arvoa turvetuotannon kannalta, koska turvetuotantoa ohjataan 

vain selvästi luonnontilaltaan muuttuneille kohteille. SSTE-alueet eivät myöskään täytä 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 turvetuotantoalueille asetettuja kriteereitä (Kymenlaakson 

Liitto, 2019). Selvityksen perusteella SSTE-kohteilla ei myöskään ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja 

(Liite 1). 
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Taulukko 1. Kymenlaakson maakuntakaavan suunnittelualueella sijaitsevat soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet. Näiden 
lisäksi Iitissä on kaksi kohdetta: Kunnaslampi, 32 ha ja Lakeassuo, 10 ha. 

Nimi Kunta Koko [ha] 
Kauriosuo Valtio Kouvola 70 

Pahanlamminsuo Hamina 45 

Hallasenlampi-Onkijärvensuo Kouvola 21 

Karhunsuo-Saapaslahti Kouvola 79 

Kähöjärvensuo Kouvola 54 

Spitaali Virolahti 46 

Valkmusa-Mustajärvensuo Kotka, Pyhtää 44 

Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo Kotka 126 

Honkalamminsuo Kouvola, Kotka 80 

Juosonsuo Kouvola 9 

Musta-Ruhmaksen eteläpuolinen suo Kouvola 7 

Kajasuo-Lamminsuo Kouvola, Hamina 435 

Ruokolamminsuo-Peltosuo Virolahti 112 

Harvia Kouvola 29 

Kunnaslampi Iitti 32 

Lakeassuo Iitti 10 

Yhteensä 1 199 
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Kuva 1. Kymenlaaksossa sijaitsevat soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet. 
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3. Maakuntakaavaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), 28 § Maakuntakaavan sisältövaatimukset 

Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin 

siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin 

tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien 

alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 

§:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota: 

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;

2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;

3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;

4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;

5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;

6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä

7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 tavoitteet 

Edustava ja monimuotoinen suoluonto on osa maakunnan viherverkostoa. Maakuntakaavassa pyritään tun-

nistamaan luonnon arvovyöhykkeet sekä selvittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. 

Maakuntakaavan tavoitteena on, että turvetuotannon ja soidensuojelun suhde tulee olla tasapainossa. 

Lisäksi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on, että maakunnan viherverkosto on toimiva ja 

alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan samalla edelly-

tykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. Maakuntakaavassa pyritään tunnistamaan luonnon arvovyöhyk-

keet sekä selvittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. 
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4. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet Kymenlaakson

maakuntakaavassa 2040

Kymenlaakson arvokkaat suot -maakuntakaavan taustaselvityksessä (Kymenlaakson Liitto, 2017) on osoitettu 

soidensuojelun täydennysehdotuksessa tunnistetut suoalueet Kymenlaaksossa sekä käyty läpi Kymenlaakson 

voimassa olevien vaihekaavojen merkinnät täydennysehdotuksen suokohteissa.  

Tätä selvitystä varten laadituissa SSTE-kohteiden suokorteissa (Liite 1) on käyty läpi SSTE-kohteet niiden luon-

toarvojen ja metsätalouden kannalta. Kaikki Kymenlaakson SSTE-alueet on tunnistettu erillisselvityksessä 

luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviksi (Liite 1). Kaikilla Kymenlaakson SSTE-alueilla on äärimmäisen 

ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja (Liite 1).  

SSTE-kohteet tulee huomioida maakuntakaavassa, koska maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 28 §) ja koska Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ta-

voitteena on mm. varmistaa, että soidensuojelun ja turvetuotannon suhde on tasapainossa. Turvetuotanto-

alueita varataan maakuntakaavaan riittävästi vuoteen 2040 asti (Kymenlaakson Liitto, 2019). 

Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset -oppaassa (Ympäristöministeriön MRL 2000 -sarjan opas 10) esite-

tään soihin ja soiden suojeluun liittyviä merkintöjä ja ohjeita merkintöjen käyttöön (taulukko 2): 

Taulukko 2. Soihin ja soiden suojeluun liittyviä merkintöjä. 

Merkintä Ohje 

Luonnonsuojelualue (SL) Merkintää käytetään osoittamaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoi-
tettuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita mm. soidensuojeluohjelma 

Suojelualue (S) Merkintää käytetään, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön 
mukaisesta suojelutarpeesta.  

Maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla erityisiä ympä-
ristöarvoja (MY) 

Merkintää käytetään sellaisten maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden 
osoittamiseen, joilla erityisiin kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin ja 
ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää huomiota. 

Maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla ulkoilun ohjaa-
mistarvetta (MU) 

Merkinnällä osoitetaan sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jolle 
suuntautuu ulkoilupainetta ja joille on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaa-
mistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialuei-
neen. 

Luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeä 
alue (luo) 

Merkinnällä osoitetaan esim. lajirikkaita tai ekologisten yhteyksien kan-
nalta merkittäviä laaja-alaisia luontoalueita. Merkintää luo voidaan käyt-
tää myös kohdemerkinnän indeksinä, jolloin merkinnän selityksestä tai 
määräyksestä tulee selvästi käydä ilmi kohteen suojelun tarkoitettu to-
teuttamistapa. 

Maa-ainestenottoalue (EO) Merkintään voidaan liittää kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua. Tällaisia kaavamääräyksiä voidaan antaa esim. 
turvealueilla pintavedensuojelun huomioonottamiseen sekä maa-aines-
ten oton ajoittamiseen ja ottoalueen myöhempään käyttöön. 
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Suot ja turvemaat maakuntakaavoituksessa -opas (ympäristöministeriö, 2015a): 

Suoluonnon säilyttämiseen tähtääviä kaavamerkintöjä ovat ensisijaisesti alueen erityisominaisuutta eli luonnon mo-
nimuotoisuutta osoittava luo-osa-aluemerkintä sekä varsinaiset suojelualuetta osoittavat suojelualueen merkintä S 
ja luonnonsuojelualueen merkintä SL. 

luo-merkintä on luonteeltaan informatiivinen eikä se määrittele alueen käyttötarkoitusta. Merkintä ei sellaisenaan 
aseta oikeudellisia rajoituksia alueen käytölle eikä siten turvaa merkinnän perusteena olevien luontoarvojen säily-
mistä.  Merkinnän ohjausvaikutusta voidaan kuitenkin lisätä siihen liitettävien kaavamääräysten avulla.  

Suojelualuetta tarkoittavat S- ja SL-aluevarausmerkinnät osoittavat alueen pääkäyttötarkoituksen. Suojelualueen 
yleismerkintää S on syytä käyttää silloin, kun suojelun toteuttamiseksi sovellettava lainsäädäntö ei ole selvillä tai se 
on tarkoitus toteuttaa useamman eri lainsäädännön pohjalta. Merkintää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa 
suojelu voidaan toteuttaa pelkästään maakuntakaavan pohjalta. Kysymykseen voivat tällöin tulla alueet, joiden suo-
jelusta on voitu sopia maanomistajan kanssa.  

SL-merkintää käytetään, kun alueesta on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Mi-
käli suojeluperusteena on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi tai 47 §:n mukaisen lajin esiintymisalue, 
ei aluetta voida pelkästään tällä perusteella pitää SL-merkinnän tarkoittamana varsinaisena luonnonsuojelualueena. 
Näin ollen tällainen alue on syytä osoittaa S-merkinnällä.  Merkintöjen käytöstä on tarpeen neuvotella suojelun to-
teuttamisesta vastaavan ao. luonnonsuojeluviranomaisen (ELY-keskus) kanssa. S- ja SL-merkintöjä käytettäessä on 
huomattava, ettei näillä alueilla sovelleta metsälain säännöksiä. 

Suojelualuemerkintöjä ja suojelumääräyksiä käytettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, etteivät ne ole 
maanomistajan kannalta kohtuuttomia ja että kaava-asiakirjoista käy riittävän seikkaperäisesti ilmi suojeluarvot ja 
suojelun toteuttamistapa ja tätä kautta suojelumerkinnästä tai -määräyksestä aiheutuvat alueen käyttöä koskevat 
rajoitukset.   

Keskeiset suojeluarvot tulee esittää kaavaselostuksessa aluekohtaisesti (esim.  kohdekortit). Suojelumerkinnän tai -
määräyksen käytöstä ja sisällöstä on yleensä syytä neuvotella alueen maanomistajan tai oikeuden haltijan kanssa. 
MRL 30 §:n mukaan suojelumääräyksiä voidaan antaa, mikäli jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, raken-
netun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava. On huo-
mattava, että MRL 30 §:n mukaiset erityiset ympäristöarvot on käsitteenä laajempi kuin soiden luonnonarvojen in-
ventoinnissa sovellettava ”erityinen luonnonarvo”.  Maakunnissa, joissa alkuperäinen suoluonto on jo lähes hävinnyt, 
luonnontilaisen kaltaisen suon olemassaolo saattaa pelkästään sellaisenaan olla koko maakunnan mittakaavassa 
erityinen ympäristöarvo siitä riippumatta, onko alueelta tunnistettu erityisiä luonnonarvoja.  

Suon ympäristöarvojen turvaamiseksi voidaan suunnittelutilanteesta riippuen käyttää myös muita merkintöjä. Mikäli 
alueen ensisijainen käyttötarkoitus on metsätalous, voidaan se osoittaa joko MU- (maa- ja metsätalousvaltainen 
alue,  jolla  on  erityistä  ulkoilun  ohjaamistarvetta)  tai  MY-  (maa-  ja  metsätalousvaltainen  alue,  jolla  on  erityisiä 
ympäristöarvoja) aluevarausmerkinnöin. Näiden tarkoituksena on varata alue maa- ja metsätalouden harjoittami-
seen niin, että alueen käyttö jokamiehenoikeutta runsaampaan ulkoiluun on mahdollista tai että sen erityiset ympä-
ristöarvot, kuten suoluonto, voidaan turvata.  Alueella olevat luonnonarvot  tulee  olla  selvitetty  ja  ne  tulee  yksilöidä  
kaava-asiakirjoissa. Tarvittaessa voidaan suon erityisten luonnonarvojen säilyttämiseksi antaa alueelle myös suoje-
lumääräys, mikäli sen antamisen edellytykset ovat muuten olemassa. Joissakin tapauksissa suo voi toimia myös mer-
kittävänä yleisen virkistyksen tai matkailun kohdealueena tai olla tärkeä osa siitä. Tällaisissa tilanteissa suo voidaan 
osoittaa joko V- (virkistysalue) tai RM- (matkailualue) merkinnöin. 

Oikeusvaikutukset maanomistajaan 

Maakuntakaavan maanomistajaan kohdistuvat oikeusvaikutukset ovat suhteellisen rajoitetut. Ne voivat toteutua lä-
hinnä MRL 30.2 §:n mukaisen suojelumääräyksen tai MRL 33 §:n mukaisen rakentamisrajoituksen välityksellä. Soiden 
osalta  rakentamisrajoitus  koskee  lähtökohtaisesti  ja  suoraan  lain  nojalla  vain suojelutarkoituksiin osoitettuja 
alueita. Vaikka rakentamisrajoituksen piiriä voidaan maakuntakaavassa erityisellä määräyksellä myös laajentaa, 
tällä ei ole soiden osalta juurikaan käytännön merkitystä. Näin ollen maanomistajaan kohdistuvien oikeusvaikutusten 
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tarkastelu voidaan rajata koskemaan pelkästään suojelumääräyksiä. Maakuntakaavan  suojelumääräykset  koskevat 
sitovasti  myös  maanomistajaa.  Tästä syystä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei niistä aiheudu maanomistajalle 
kohtuutonta haittaa. On myös huomattava, ettei maanomistajalla ole oikeutta korvaukseen suojelumääräyksen joh-
dosta hänelle mahdollisesta aiheutuvasta haitasta. Suojelumääräyksellä  ei  voida  velvoittaa  maanomistajaa  aktii-
visiin  toimenpiteisiin suojelun tarkoituksen toteuttamiseksi. Siten maanomistajaa ei voida velvoittaa ryhtymään esim. 
omistamansa suon ennallistamistoimenpiteisiin. Tämän sijasta suojelumääräyksellä voidaan asettaa maanomistajaa 
koskevia rajoituksia sen suhteen, minkälaisia toimenpiteitä  hän  voi  omistamallaan  alueella  toteuttaa.  Nämä  voivat  
suon luonnonarvojen säilyttämiseksi annetun suojelumääräyksen sisällöstä riippuen koskea mm. turpeenottoa, ojit-
tamista tai metsien käsittelyä. Sen arvioiminen, aiheutuuko suojelumääräyksestä maanomistajalle kohtuutonta hait-
taa, edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Maakuntakaavan suojelumääräyksestä maanomistajalle aiheutuvan hai-
tan kohtuullisuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka suurta osaa maanomistajan maista suojelumääräys koskee. 
Kohtuullisuusharkintaan vaikuttavat  myös  suojelumääräyksen  mahdollinen  ajallisesti  rajattu  kesto  sekä  se,  missä 
määrin suojelumääräyksen sisältö tosiasiallisesti rajoittaa maanomistajan mahdollisuuksia käyttää aluettaan koh-
tuullista hyötyä tuottavalla tavalla 

Maankäyttö- ja rakennuslain 99 § 2 momentin mukaan asianomainen ministeriö voi antaa kaavan toteuttavalle vi-
ranomaiselle oikeuden lunastaa maakuntakaavaan otetun alueen tai sen käyttöoikeuden supistamisen, jos se on tar-
peellista maakuntakaavan toteuttamiseksi valtion, seudun, kuntayhtymän tai kunnan väestön yhteisiä tarpeita var-
ten.  Jos suojelualue on voimassa  olevassa  maakuntakaavassa  varattu  luonnonsuojelutarkoitukseen, ratkaisee asian 
ympäristöministeriö. 

4.1 Ehdotus SSTE-kohteiden aluevaraukseksi Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 

Ympäristöministeriön ohjeistuksen (helmikuu 2016) mukaisesti valtion mailla sijaitseva soidensuojelun täy-

dennysehdotuksen kohde Kauriosuo (taulukko 1) ehdotetaan esitettäväksi maakuntakaavassa 2040 merkin-

nällä SL. 

LUONNONSUOJELUALUE SL, sl 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. Alueella 
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  

Suunnittelumääräys: 

Luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat 
tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuoje-
lualue tai tavoitteena on perustaa sellainen. 

Muiden maakuntakaavan suunnittelualueella sijaitsevien 13 SSTE-kohteen luontoarvojen turvaamiseksi (tau-

lukko 1) ehdotetaan, että alueet osoitetaan maakuntakaavassa 2040 S-aluevarauksella (Honkalamminsuo ja 

Kajasuo-Lamminsuo on jo osittain osoitettu S-merkinnällä myös voimassa olevassa vaihemaakuntakaavassa): 

SUOJELUALUE S 

Merkinnällä osoitetaan suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja, luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä alueita tai kohteita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus.  
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Suunnittelumääräys: 

Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai hei-
kentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan 
alueen suojelun toteuttamistavat. 

Suunnitteluratkaisun perustelut: 

Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 28 §). 

Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoi-

tuksen tehtävänä on myös valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien luonnonarvojen 

vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen. 

Suojelualueiksi esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaita alueita tai kohteita. 

Merkinnällä turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luon-

toarvojen säilyminen silloin, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta 

(esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa useamman lainsäädännön 

perusteella tai voidaan toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla määräyksillä.  

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. varmistaa, että soidensuojelun ja turvetuotannon 

suhde on tasapainossa. Turvetuotantoalueista on laadittu erillisselvitys, ja niitä varataan maakuntakaavaan 

vuoteen 2040 asti. Kymenlaakson suoluonnon monimuotoisuus on uhattuna ja vaatii toimia sen turvaa-

miseksi. Jokaisen Kymenlaakson soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteen luontoarvot on tarkistettu 

esitetty erillisselvityksessä kohdekortteina. Erillisselvityksen perusteella on todettu, että Kymenlaakson SSTE-

alueet ovat luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita kaikilla. Erillisselvityksen mukaan Ky-

menlaakson SSTE-kohteilla on äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai niillä elää 

erittäin uhanalaisia lajeja. Erillisselvityksessä on todettu myös, että Kymenlaakson SSTE-alueet eivät sovellu  

turvetuotantoon, eikä niillä ole merkittäviä metsätaloudellisia arvoja.  

Ohjausvaikutukset ja toteutus: 

Suojelualueiden osalta tulee yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä päättää, miten alueiden suojelu 

on käytännössä tarkoitus toteuttaa. Jos kyse on luonnonsuojelualueen perustamisesta, niin kohteen toteut-

tamisesta ja alueiden hankinnasta vastaavat ympäristöministeriö, alueelliset ELY‐keskukset ja metsähalli‐

tus. 
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LIITE 1 SSTE-KOHTEIDEN SUOKORTIT 



Kuva 1. Pahalamminsuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 
sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

PAHALAMMINSUO
Pahalamminsuo (45 ha) sijaitsee Haminassa aivan Luomijärven pohjoispuolella. Uhanalaisten 
suotyyppien suojelun kannalta suo on valtakunnallisesti merkittävä.

Suo sijaitsee osittain Luomakankaan pohjavesialueella ja kokonaisuudessaan herkkien vesistöjen 
valuma-alueella. Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa suo sijoittuu Merkjärvi-Kannusjär-
vi maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta. Lisäksi suon kaak-
koisosat sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaalle kallioalueelle sekä Natura 2000 -alueelle.



Suon koodi 6001
Suon nimi Pahanlamminsuo
Kunta Hamina
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
ELY-lyhenne. KAS

Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Pahanlamminsuo on itäreunaltaan
jäätikköjokisyntyiseen (glasifluviaaliseen) harju-
ainekseen ja kallioalueeseen rajoittuva keidassuo,
jonka laiteilla kasvillisuus on monin paikoin
mesotrofista, paikoin jopa eutrofista
(rimpilettorämettä Härkölammen itäreunalla).
Pohjavesivaikutus on selvää Härkölammen
ympäristössä. Suon keskiosista on aikanaan
nostettu kuiviketurvetta.   Suon itäreunaa ja
lounaisosia on myös ojitettu.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Kanervarahkaräme LC (KrRR), mesotrofinen
sararäme EN (MeSR), isovarpuräme VU (IR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Reunavaikutteinen rimpilettoräme CR (ReRiLR),
mesotrofinen sararäme EN (MeSR), luhtainen
sarakorpi EN (LuSK), mesotrinen kalvakkaneva
VU (MeKaN), oligotrofinen lyhytkorsineva VU
(OlLkN).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Suovalkku NT (Hammarbya paludosa), 
punakämmekkä VU (Dactylorhiza incarnata), 
ruskopiirtoheinä NT (Rhynchospora fusca), 
taigaharajuuri LC (Corallorhiza trifida), 
villapääluikka LC (Trichophorum alpinum), 
pikkukihokki VU (Drosera intermedia), 
luhtarahkasammal NT (Sphagnum inundatum), 
pohjanrahkasammal LC (Sphagnum subfulvum), 
lettorahkasammal LC (Sphagnum teres), 
heterahkasammal LC (Sphagnum warnstorfii), 
käyrälehtirahkasammal NT (Sphagnum 
contortum), kurjenrahkasammal LC (Sphagnum 
pulchrum), rimpisirppisammal LC (Limprichtia 
revolvens), lisäksi silmälläpidettäviä ja uhanalaisia



suoperhoslajeja: rämevihersiipi NT (Rhagades
pruni), viherämittari EN (Thalera fimbrialis),
rämekarvajalka VU (Gynaephora selenitica),
pikkutupsukas LC (Orgyia antiquoides).
Sudenkorentoja: sirolampikorento LC
(Leucorrhinia albifrons),

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on valtakunnallisesti merkittävä
uhanalaisten suotyyppien suojelun kannalta
Kaakkois-Suomen ja Kymenlaakson alueella.
Härkölammen ympäristön alueella on
maisemallista ja geomorfologista merkitystä
luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon ojittamattomat osat ovat luonnontilaisia,
lukuun ottamatta suon etelä-lounasosien
ojitusalueen kuivattaa vaikutusta lähiympäristössä.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: ojikoita,
muuttumia, turvekankaita)

Ojitetut alueet ovat pääosin muuttumia, vähän
myös ojikkoita ja turvekankaita.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Muuttuneiden osien (lähinnä KeRMu, KrRRMu)
ennallistamisella saadaan suon eteläosan
hydrologista tilaa parannettua.

Alustavasta rajauksesta ulos jätetyt
muuttuneet suon osat ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä)

Valtaosalla alueesta rajaus 10-15 m etäisyydelle
kivennäismaan puolelle. Korkiavuoren alueella
voidaan ajatella rajauksen viemistä jyrkkärinteisen
kallio-alueen päälle (vanhaa metsää, hietaneilikan
suojelualue).  Rajauksessa on käytetty myös
kiinteistörajoja.

Rajaukseen sisällytettävät ML 10 §:n
mukaiset metsäsaarekkeet ja muut
kivennäismaasaarekkeet
Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Alueen pohjoisosan läpi kulkee merkitty ja

opastintaululla varustettu ulkoilureitti.
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä Vanhojen latojen jäänteitä ja haasioita on

kuiviketurpeen nostoalueella.
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä
Muut tiedot Kohteelta on olemassa tarkempaa julkaisematonta

tietoa, mikä koskee kasvillisuutta (suotyypit), sekä
kasvi- ja hyönteislajistoa.



Kuva 1. Hallasenlampi-Onkijärvensuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson 
maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, 
Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

HALLASENLAMPI-ONKIJÄRVENSUO
Hallasenlampi-Onkijärvensuo (21 ha) sijaitsee Kouvolan Inkeroisissa. Suo on merkittävä moni-
puolisen minerotrofisen suokasvillisuuden esiintymä.

Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 2040 suo sijoittuu kokonaisuudessaan Teininkallio-
Korjärven virkistysalueella, joka on Inkeroisten taajama-alueen lähivirkistysalue. Suo sijoittuu 
kokonaisuudessaa alle 500 m päähän asutuksesta.



Suon koodi 6002
Suon nimi Hallasenlampi-Onkijärvensuo
Kunta Kouvola
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Rajauksen pinta-ala (ha)
Alueelliset erityispiirteet Paikallinen suoyhdistymä.
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Suo on osaltaan ihmisen aiheuttaman

vesistönlaskun synnyttämä reunavaikutuksen
(luhtaisuus) leimaama mesotrofisten – meso-
eutrofisten nevojen, nevakorpien ja puustoisten
luhtien luonnehtima suo, jolla rimpi- ja välipinta
ovat vallitsevaa kosteustasoa. Suon eteläosalla on
yksi suolta vesiä etelään kuljettava oja (Onkioja).
Myös Hallasenlammelle tulee ja sen kautta kulkee
vesiä ulos suolta.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Mesotrofinen suursaraneva VU (MeSN),
mesotrofinen sarakorpi EN (MeSK = luhtainen
sarakorpi, LuSK), pajuluhta LC (PaLu).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD= puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Mesotrofinen suursaraneva VU (MeSN),
mesotrofinen sarakorpi EN (MeSK = luhtainen
sarakorpi, LuSK), pajuluhta LC (PaLu),
mesotrofinen rimpineva EN (MeRiN), sara- ja
ruoholuhta DD (SRhLu), koivuluhta DD (KoLu).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Suovalkku NT (Hammarbya paludosa), 
punakämmekkä VU (Dactylorhiza incarnata), 
pohjanpaju LC (Salix lapponum), pikkukihokki 
VU (Drosera intermedia), kuovinrahkasammal LC 
(Sphagnum obtusum), luhtarahkasammal NT 
(Sphagnum inundatum), keräpäärahkasammal LC 
(Sphagnum subsecundum), lettorahkasammal LC 
(Sphagnum teres), rämevihersiipi NT (Rhagades 
pruni).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Merkittävä monipuolisen minerotrofisen
suokasvillisuuden edustajana.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja Suo on eteläosan yhden ojan ympäristöä lukuun



ojitusten mahdollinen vaikutus siihen ottamatta luonnontilainen.
Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: ojikoita,
muuttumia, turvekankaita)

Ojitusalueen ympäristössä lähinnä turvekankaita
(MuTKg, RhTKg, LhTKg).

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Suon eteläosan ojan tukkimisella voidaan suon
muuttuneet osat helposti ennallistaa.

Alustavasta rajauksesta ulos jätetyt
muuttuneet suon osat ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä)

Rajauksena kivennäismaalle on 10 – 20 m sopivin
etäisyys.

Rajaukseen sisällytettävät ML 10 §:n
mukaiset metsäsaarekkeet ja muut
kivennäismaasaarekkeet
Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Ilmeisesti suolla on merkitystä myös

harjoitusmaastona (kulku-uria, suojuoksua).
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä
Muut tiedot
Laajempi kohdekuvaus, mikäli olemassa



Kuva 1. Karhusuo-Saapaslahti esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 
2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-
Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

KARHUSUO-SAAPASLAHTI
Karhusuo-Saapaslahti (79 ha) sijaitsee Kouvolassa Enäjärven kylän länsipuolella. Suo on 
merkittävä uhanalaisen tai muun harvinaisen hyönteislajiston kannalta.

Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 2040 suo rajautuu Karhusuon turvetuotantoon 
soveltuvaan alueeseen pohjoisessa ja idässä sekä Karhusuo-Hietakankaanniemi luonnon-
suojelualueeseen, joka koostuu valtakunnallisesta soidensuojeluohjelma-alueesta, valtakun-
nallisesta vanhojen metsien suojelualueesta sekä luonnonsuojelulailla toteutettavasta Natura 
2000 -alueesta. Alueen pohjoispuolitse kulkee Koria-Lappeenranta pääsähkölinja.



Suon koodi 6003
Suon nimi Karhunsuo-Saapaslahti
Kunta Kouvola
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Rajauksen pinta-ala (ha)
Alueelliset erityispiirteet
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Karhunsuo on konsentrinen kermikeidas 

(kilpikeidas), jonka itä- ja pohjoisosat on otettu 
turvetuotantoon. Suon suurmuoto-osat ja 
pienmuodot (kermi-kuljurakenne) on suhteellisen 
hyvin kehittynyt. Karhunsuon puustoista 
etelälaidetta on ojitettu. Saapaslahden laajalti 
vähintään mesotrofiset neva-, nevakorpi-, 
nevarämealueet täydentävät Karhunsuon karua 
keidassuokasvillisuutta. Saapaslahti, kuten soiden 
välissä oleva Hietakankaanniemi kuuluvat jo 
valtion omistukseen.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Keidasräme NT (KeR), kanervarahkaräme LC
(KrRR), isovarpuräme VU (IR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen
Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Suoperhosista on Karhunsuolla tavattu ainakin 
seuraavat uhanalaiset lajit: rämevihersiipi NT 
(Rhagades pruni), viherämittari EN (Thalera 
fimbrialis), rämekarvajalka VU (Gynaephora 
selenitica) ja suotarhayökkönen VU (Lacanobia w-
latinum). Saapaslahden alueella laajemmin 
uhanalaista hyönteislajistoa sekä uhanalaisia 
suotyyppejä ja kasvilajeja, mutta koska alue 
kuuluu jo valtion omistukseen, ei sitä ole syytä 
tässä käsitellä tarkemmin. Mainittakoon 
Saapaslahdelta kuitenkin Kymenlaakson laajin ja 
yksilömäärältään selvästi runsain 
punakämmekkäesiintymä VU (Dactylorhiza



incarnata).
Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Keidassuoalue on merkittävä uhanalaisen ja muun

harvinaisen hyönteislajiston (lähinnä suoperhoset)
kannalta.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Karhunsuo lisää alueen monimuotoisuutta. Karuna
keidassuona se on merkittävä lisä Saapaslahden
minerotrofisille ja ravinteisille suotyypeille sekä
Hietakankaanniemen vanhojen metsien ja
reunakorpien alueelle.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Ojittamattoman alueen pohjois- ja itäreunalla
turvetuotantoalueen vaikutus näkyy keidassuon
reunaosissa, joilla erityisesti rimpipinta
(märkäpinta) kasvilajeineen on muuttunut.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: ojikoita,
muuttumia, turvekankaita)

Valtaosin metsäojitusalueiden kasvillisuus suon
eteläreunalla on muuttuma-asteella, paikoin
esiintyy myös turvekankaita.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Karhunsuon eteläosien pienialaiset (kapeat)
ojitusalueet ovat ennallistamiskelpoisia.

Alustavasta rajauksesta ulos jätetyt
muuttuneet suon osat ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä)

Rajaus kivennäismaihin 10 m (paikoin puuston
pituus). Rajauksena on käytetty myös
kiinteistörajoja.

Rajaukseen sisällytettävät ML 10 §:n
mukaiset metsäsaarekkeet ja muut
kivennäismaasaarekkeet

Rajauksen sisäpuolelle kuuluu kolme
metsäsaareketta (joko kokonaan tai osin), jotka
täydentävät kokonaisuutta.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Marjastus (hyvä lakkasuo).
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Karhunsuon turvetuotantoalueen mahdollinen
laajentaminen.

Muut tiedot Saapaslahden alueelta on laajalti aiempia
putkilokasvi, sammal- ja suoperhostietoja.

Laajempi kohdekuvaus, mikäli olemassa



Kuva 1. Kunnalampi esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson ajantasakaavan sekä puuvarantoja 
kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja 
Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

KUNNASLAMPI
Kähöjärvensuo (32 ha) sijaitsee Iitissä Vuolenkoskelta länteen. Suolla on laajalti harvinaisia ja 
uhanalaisia suokasvillisuustyyppejä sekä kasvilajistoa. Suo on erittäin merkittävä ihmisen 
toiminnan tuloksena syntynyt suoalue, joka korvaa Kaakkois-Suomen vastaavia tuhoutuneita 
suotyyppejä.

Suo sijaitsee osittain pohjavesialueella ja rajautuu Kymenlaakson voimassa olevissa vaihekaa-
voissa toisen Salpausselän arvokkaaseen geologiseen muodostumaan. Suon eteläpuolella kulkee 
seututie sekä ylimaakunnallinen patikointi- ja pyöräilyreitit.



Suon koodi 6006
Suon nimi Kunnaslampi
Kunta Iitti
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Rajauksen pinta-ala (ha)
Alueelliset erityispiirteet
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva 1700-luvun vesistönlaskun myötä syntynyt meso- ,

meso-eutrofinen- ja eutrofinen luhta- sekä neva-
alue, jolla on laajalti harvinaisia ja uhanalaisia
suokasvillisuustyyppejä sekä kasvilajistoa.
Kunnaslampeen tulee metsäojitusalueiden vesiä
sekä lännestä, pohjoisesta että idästä. Kohteen
eteläosalla suokasvillisuus saa
lisäravinnevaikutusta (luhtaisuus)
lumensulamisvesistä, pienialaisesti myös
pohjavesistä.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Avoluhdat DD (sara-ja  ruoholuhta   (SRhLu),
ruoko- ja kaislaluhta  (RkKsLu)), mesotrofinen
suursaraneva VU (MeSN), välipintaletto CR
(VälipL).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD= puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Avoluhdat DD (sara-ja ruoholuhta (SRhLu),
ruoko- ja kaislaluhta (RkKsLu)), mesotrofinen
suursaraneva VU (MeSN), välipintaletto CR
(VälipL), reunavaikutteinen rimpilettoräme CR
(ReRiLR), luhtaneva VU (LuN), luhtainen sara-
nevakorpi EN (LuSK/ -NK), luhtainen ruoho- ja
heinäkorpi EN (LuRhK). Reunoilla esiintyy
ravinteisia korpityyppejä kapealti.

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Punakämmekkä VU (Dactylorhiza incarnata),
suohorsma LC (Epilobium palustre), suokorte LC
(Equisetum palustre), hoikkavilla LC (Eriophorum
gracile), villapääluikka LC (Trichophorum
alpinum), lettolierosammal LC (Scorpidium
scorpioides), lettoväkäsammal LC (Campylium
stellatum), pohjansirpisammal LC (Warnstorfia
tundrae), kultasirppisammal LC (Loeskypnum
badium), sirppiluhtasammal LC (Hypnum
lindbergii), lettorahkasammal LC (Sphagnum
teres), heterahkasammal LC (Sphagnum
warnstorfii), pohjanrahkasammal LC (Sphagnum
subfulvum), kirjorahkasammal LC (Sphagnum



subnitens), käyrälehtirahkasammal NT (Sphagnum
contortum), keräpäärahkasammal LC (Sphagnum
subsecundum), pallopäärahkasammal LC
(Sphagnum wulfianum), kuovinrahkasammal LC
(Sphagnum obtusum).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Erittäin merkittävä antropogeeninen suoalue, jonka
kasvillisuus Kaakkois-Suomessa korvaa täältä
aikanaan metsäojituksilla (tms.) tuhottuja
vastaavankaltaisia suotyyppejä: mm.
keskiravinteista nevakasvillisuutta ja
lettokasvillisuutta, jota alueella on kohtalaisen
laajalti.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon reunoilla, varsinkin sen länsiosissa, on
ojitusalueita. Näillä ei länsiosaa lukuun ottamatta
ole suurta vaikutusta alueen nykyiseen
vesitalouden tilaan.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: ojikoita,
muuttumia, turvekankaita)

Ojitusalueilla tavataan ojikoita, muuttumia ja
turvekankaita.  Länsiosalla on alkuperältään
eutrofista lettorämettä, joka nykyisin on ojikko- ja
muuttuma-asteella.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty sellaisia muuttuneita
suon osia, joiden kasvillisuutta saataisiin
palautettua suhteellisen helpoin ennallistamis-
toimenpitein.

Alustavasta rajauksesta ulos jätetyt
muuttuneet suon osat ja perustelu tälle

Liiaksi kasvillisuudeltaan muuttuneet alueet on
jätetty pois.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä)

Alueen rajaus keskimäärin 10-20m
kivennäismaalle. Kiinteistöjen rajoja on soveliain
kohdin käytetty myös rajauksessa.

Rajaukseen sisällytettävät ML 10 §:n
mukaiset metsäsaarekkeet ja muut
kivennäismaasaarekkeet
Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Alueen länsiosaan on rakennettu pitkospuita sekä

levähdyspaikka retkeilyä varten. Lisäksi alueen
länsireunalla on laavu (yksityinen omistaja)
tulentekopaikkoineen. Itäpäässä on lintu-
/näkötorni. Hyvä karpalosuo paikkallisen
marjastajan mukaan. Metsästys.

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Uhkaavina tekijöinä merkittävämpänä ovat alueen
reunojen (korpien) hakkuut (mahdolliset



harvennus- tai päätehakkuut)..
Muut tiedot
Laajempi kohdekuvaus, mikäli olemassa



 

 

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde 
 

KÄHÖJÄRVENSUO 

Kähöjärvensuo (54 ha) sijaitsee eteläisessä Kouvolassa Haapajärven pohjoispuolelle. Suon laita- 

alueilla on tavattu uhanalaisia lajeja ja suo on mahdollisesti merkittävä suohyönteisten esiinty- 

misalue. 

 

Suo sijaitsee herkkien vesistöjen valuma-alueella. Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 

2040 suo rajautuu pohjoisessa Heposaarensuo-Lakiasuo-Kähöjärvensuo turvetuotantoon sovel- 

tuvaan alueeseen. Suoalueen länsipuolella kulkee pohjoisten ja itäisten metsävyöhykkeiden sini- 

viheryhteystarve ja eteläpuolella Haapajärven valtakunnallinen lintuvesien suojelualue sekä 

Natura 2000 -alue. 

Kuva 1. Kähöjärvensuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 

sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen 

ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto. 



Suon koodi 6010 

Suon nimi Kähöjärvensuo 

Kunta Kouvola 

Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a 

Rajauksen pinta-ala (ha)  

Alueelliset erityispiirteet Kilpikeidas 

Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Suo on konsentrinen keidas, jonka 

pienmuotomorfologia (kermit, kuljut) ovat heikosti 

kehittyneet. Suon länsireunalla kapealti ravinteisia 

laiteen suotyyppejä, joille lumensulamis- ja 

paikoin pohjavesien mukana tulee lisäravinteita 

länsipuolen Martinsillankaankaalta. Suon halki 

kulkee osaksi kuivahtanut pieni suopuro, joka 

laskee Kähöjärveen (iso suolampi). Kuivahtamisen 

syy (?) turvetuotantoalueen muuttunut vesitalous. 

Kolme runsainta luonnontilaista 

suoluontotyyppiä (lyhenteillä) 

Kanervarahkaräme LC (KrRR), isovarpuräme VU 

(IR), tupasvillaräme VU TR (tai kermiräme, KeR). 

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät 

esiintymät (kalvakkarämeet VU, rahkarämeet 

LC) 

Mesotrofinen sararäme EN (MeSR), mesotrofinen 

kalvakkanevaräme VU (MeKaR), mesotrofinen 

rimpinevaräme EN (MeRiNR). 

Huomionarvoisten lajien merkittävät 

esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset 

lyhytkorsinevat VU,  suursaranevat VU, 

luhtanevat VU, rimpinevat EN) 

DD=Puutteellisesti tunnetut) 

NE=ei arvioitu 

LC=elinvoimainen 

NT=silmälläpidettävä 

VU=vaarantunut 

EN=erittäin uhanalainen 

Suovalkku NT (Hammarbya paludosa), 

pohjanrahkasammal LC (Sphagnum subfulvum), 

kuovinrahkasammal LC (Sphagnum obtusum), 

pallopää LC (Sphagnum wulfianum). 

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Suo on todennäköisesti merkittävä (ei tutkittua 

tietoa) eläimistön (ja erityisesti hyönteiset) 

kannalta valtakunnallisella tasolla (olettamus 

perustuu alueen suotyyppivalikoimaan). 

Merkittävyyttä lisäävät laiteiden uhanalaiset 

kasvillisuustyypit (ja kasvilajit), sekä Kähöjärvi 

alueen monimuotoisuuden lisääjänä. 

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään 

tarpeelliseksi nostaa esiin 

 

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja 

ojitusten mahdollinen vaikutus siihen 

Valtaosin ojittamattomat osat ovat luonnontilaisia. 

Alueen pohjoispuolella oleva Saaransuon 

turvetuotantoalue     sekä     pohjois-     ja   itäosien 

metsäojitusten         vaikutus         näkyy        myös 

 ojittamattomalla osalla (kuivahtaminen). 

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila 

yleisellä tasolla (muutosaste:  ojikoita, 

muuttumia, turvekankaita) 

Ojitusalueen suotyypit ovat valtaosin ojikko- tai 

muuttuma-asteella. 



Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon 

osat ja perustelu tälle 

 

Alustavasta rajauksesta ulos jätetyt 

muuttuneet suon osat ja perustelu tälle 

 

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla 

(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään 

ja mahdolliset poikkeamat tästä) 

Alueen rajaukseen riittää keskimäärin 10 m 

kivennäismaakaistale reuna-alueiden suhteellisen 

jyrkkärinteisestä topografiasta johtuen. Rajauksena 

on käytetty myös kiinteistörajoja. 

Rajaukseen sisällytettävät ML 10 §:n 

mukaiset metsäsaarekkeet ja muut 

kivennäismaasaarekkeet 

 

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Kähöjärvessä mahdollisesti kalastetaan (veneitä 

rannalla). 

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä Suolta on nostettu aikanaan kuiviketurvetta. 

Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista 

tekijöistä 

Turvetuotantoalueen laajeneminen suon 

pohjoisosalla sekä kunnostusojitukset 

(luonnontilaisen)  ojittamattoman osan 

läheisyydessä. 

Muut tiedot  

Laajempi kohdekuvaus, mikäli olemassa  

 



Kuva 1. Spitaali esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä 
puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

SPITAALI
Spitaali (46 ha) sijaitsee Virolahden taajaman välittömässä läheisyydessä. Alue on umpeen 
kasvava vähäsuolainen merenlahti, joka edustaa valtakunnallisesti arvokkaita soistumissuk-
kession alkuvaiheiden kasvillisuustyyppejä.

Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 2040 suo on pääosiltaan Virolahden taajama-
alueen lähivirkistysaluetta, joka on merkitty lähes kokonaan virkistysaluemerkinnällä. Suo 
sijaitsee kokonaisuudessaan alle 500 m päässä asutuksesta. Suo on osittain valtakunnallisesti 
arvokkaan Vaalimaanjokilaakson maisema-alueella. Alueen läpi kulkee Virojoen alaosan ja 
Saarasjärvenojan - Santion siniviheryhteystarvemerkintä. Alueen itäpuolitse kulkee 
Suomenlahden veneilyn runkoväylä ja alueen lähellä on venesatama.



Kohdekoodi 6015
Kohdenimi Spitaali
Kunta Virolahti
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Spitaali on umpeen kasvava vähäsuolainen

merenlahti, jonka ruovikot, avo- ja pensaikko- ja
metsäluhdat, luhtanevat, sekä muut  mesotrofiset
nevat ja nevakorvet edustavat kasvillisuudellaan
suonkehityksen  alkuvaiheita tällä hitaan
maankohoamisen alueella. Alueen suokasvillisuus
jää välillä kokonaisuudessaan Suomenlahden
vesien alle syksyisten kovien lounais- ja
länsituulten aikaan.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Avoluhdat LC (AvoLu), pajuluhta LC (PaLu),
luhtaneva VU (LuN).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Koivuluhta DD (KoLu), tervaleppäluhta EN
(TeLu), avoluhdat LC (AvoLu), luhtaneva VU
(LuN).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Kaulushaikara LC (Botaurus stellaris), pikkulokki
LC (Larus minutus), nuijasara LC (Carex
buxbaumii), villapääluikka LC (Trichophorum
alpinum), suohorsma LC (Epilobium palustre),
kuovinrahkasammal LC (Sphagnum obtusum),
pikkuhopeaheinäkoisa NT (Crambus silvellus),
rämekulmumittari VU (Idaea muricata),
hierakkalehtimittari EN (Scopula corrivalaria).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Alue edustaa valtakunnallisesti arvokkaita
soistumissukkession alkuvaiheita kasvillisuus-
tyyppeineen. Alueella elää myös merkittäviä
uhanalaisia hyönteisiä.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Alue on luonnontilainen lukuun ottamatta
muutamia kaivettuja veneilyyn tarkoitettuja väyliä.



Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Reunat ovat valtaosin luonnontilaisia. Hinhaan
eteläpuolella on kosteikon länsireunalla hoidettua
talousmetsää. Myös alueen länsirajalla kulkevan
sähkölinjan alueella on muuttunutta osin
puustoista reunaa.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle
Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Kivennäismaarajaus 10 m etäisyydelle kosteikon
reunasta.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Spitaali-niminen kivennäismaasaareke jätetään
mökkeineen rajauksen ulkopuolelle.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä
Muut tiedot



Kuva 1. Valkmusan kansallispuiston laajennukset esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson 
maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, 
Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

VALKMUSA-MUSTAJÄRVENSUO-
KANANIEMENSUO (laajennus)
Valkmusa-Mustajärvensuo-Kananiemensuon laajennus (44 ha) sijaitsee Kotkan ja Pyhtään raja-
alueella Valkmusan kansallispuiston kaakkoisosassa. Suon laajennusosat ovat kasvistoltaan ja 
eläimistöltään merkittäviä.

Suon laajennusosat sijoittuvat osittain Kananiemenharjun pohjavesialueelle. Kymenlaakson 
maakuntakaavaluonnoksessa 2040 suo rajautuu Valkmusan kansallispuistoon ja Natura 2000 -
alueeseen. Suon laajennusosat sijoittuvat osoittain valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelma-
alueeseen kuuluvan Kananiemensuon harjun alueelle. Suon laajennusosien välitse kulkee Kotka-
Valkmusa patikointireitti. Lisäksi suoalueeseen osoitetaan Valkmusa-Räski seudullinen sinivi-
heryhteys. Alueen eteläpuolella kulkee Viipuri-Pernoonkoski pääsähkölinja.



Kohdekoodi 6020
Kohdenimi Valkmusan kansallispuisto (laajennukset).
Kunta Kotka (ja Pyhtää)
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Laajennusosaan sisältyy Mustanjärvensuon

keidassuoaluetta sekä siitä erillinen
Kananiemensuon eteläinen kärkiosa. Mustan-
järvensuon laajennusosaan kuuluu kermikeitaan
keskustasanteen, viettävän reunaluisun sekä
ojitettujen laideosien kasvillisuutta. Tällä alueella
rakenteellisesti hyvin kehittyneen avovesi-
allikkoisen keskustasanteen vesiä valuu kohti suon
eteläpuolen metsäojitus- ja peltoalueita.
Kananiemensuon osalta alue kattaa aapasuoalueen
eteläisimmän minerotrofisen  kärjen, jota rajaa
Kananiemenharju ja sen laajentuman hienompaa,
pohjamaalajeiltaan hietaa ja hiesua sisältävä, aines
talousmetsineen.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Keidasräme NT (KeR), isovarpuräme VU (IR),
tupasvillaräme VU (TR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Keidasräme NT (KeR), isovarpuräme VU (IR),
tupasvillaräme VU (TR).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Näreikkörahkasammal DD(?) (Sphagnum
rubiginosum), tikku-ukkopussikas LC (Pachytelia
villosella), sysiukkopussikas NT (Canephora
hirsuta), suoaamukääriäinen NT (Clepsis
pallidana), rämevihersiipi NT (Rhagades pruni),
vihermittari EN (Thalera fimbrialis),
rämekulmumittari VU (Idaea muricata),
rämelehtimittari VU (Scopula virgulata),
luumittari VU (Aspitates gilvaria),
rämepörhömittari LC (Lycia lapponaria),
rämekarvajalka VU (Gynaephora selenitica),



suotarhayökkönen VU (Lacanobia w-latinum).
Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Laajennusalueet ovat osaksi kasvilajistollisesti,

että eläimistöltään merkittäviä alueita
täydentämään kansallispuiston jo suojeltuja osia.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Mustanjärvensuon laajennusosan (osittaisella)
ennallistamisella voidaan vaikuttaa laajemmin
suon ojittamattoman alueen vesitalouteen ja siten
kasvillisuuteen. Näreikkörahkasammal on laji,
josta tehtiin aikanaan Suomen ensimmäinen
havainto, havaittiin alueella esiintyvän myös v.
2014.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Ojittamattomat osat ovat valtaosin luonnontilaisia.
Ainoastaan Mustanjärvensuon eteläreunalla on
metsänojitus- ja peltoalueen ojituksilla ollut
kuivattavaa vaikutusta myös ojittamattoman
alueen vesitalouteen ja siten myös kasvillisuuteen.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Kananiemensuon laajennusosalla reunat ovat
luonnontilaisia, tosin kapea päätehakkuualue
ulottuu suon rajalle. Mustanjärvensuon
eteläreunalla suokasvillisuus on muuttuma- ja
turvekangasasteella.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Mustanjärvensuon eteläosissa on rajaukseen
liitetty ojitettuja alueita, joita ennallistamalla
saataisiin jo aiemmin ennallistettua aluetta
laajennettua ja näin suon laiteen, reunaluisun ja
keskustasanteen länsireunan vesitaloutta
parannettua.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Alkuperäisestä rajauksesta on jätetty pois
Kananiemenharjun itäpuolelta alueita, jotka ovat
suokasvillisuudeltaan jo liian paljon muuttuneita ja
ovat selkeimmin metsätalouskäytössä.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Kananiemensuolla rajaus ulotetaan noin 10 m:n
etäisyydelle kivennäismaan puolelle. Rajaukseen
on käytetty myös kiinteistörajoja vähentämään
mittaustoimituksia.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Ei ole.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Marjastus, hirvenmetsästys, hiihtolatu kulkee
Mustanjärvensuon laajennusalueen eteläosan läpi
talvisin.

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista



tekijöistä
Muut tiedot Useat maanomistajat ovat ottaneet yhteyttä. Asia

on koskenut ojitettujen osien puuston arvoa (sen
menettämistä) sekä alueen metsästyksen
harjoittamiseen liittyviä tekijöitä (vähien
metsästysalueiden menetys kansallispuiston
edelleen laajentuessa).



Kuva 1. Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson 
maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, 
Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

MUNASUO-NÄLKÄSUO-TUOMIOJANSUO
Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo (126 ha) sijaitsee Kotkan pohjoisosissa Juurikorven ja 
Sakkaran välimaastossa. Suo on valtakunnallisesti merkittävä uhanalaisten ja harvinaisten 
suoperhosten esiintymisalue.

Suo sijaitsee osittain Härmänkankaan pohjavesialueella. Kymenlaakson maakuntakaavaluon-
noksessa 2040 suo sijoittuu osittain Nälkäsuon tuulivoimaloiden alueelle. Suoaluetta halkoo 
Koria-Juurikorpi sekä Koria-Sulento pääsähkölinjat.



Kohdekoodi 6021
Kohdenimi Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo
Kunta Kotka
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Munasuon on länsi- ja laajalti eteläosistaan ojitettu

kilpikeidas, jonka luonnontilaisilla  pohjois- ja
koillisosilla laiteen, reunaluisun ja keskustasanteen
kasvillisuus on edelleen monimuotoista. Alue
rajautuu itäpuoleltaan laajalti ojitettuun Nälkäsuon
kilpikeitaaseen, jonka ojittamattomat  länsiosat
nevoineen ja rämeineen täydentävät
suotyyppivalikoimaa. Nälkäsuon eteläpuolella on
myös laajalti ojitettu Tuomiojansuo, joka on
alueen soista ollut ravinteisin (pohjamaalajeina
hiekka ja hieta) ja erikoisin,  minkä seurauksena
suolla on ollut laajalti lettomaista kasvillisuutta
(pohjavesivaikutus). Tuomiojansuon itäreunalta
tulee korpipurovesiä ojitetun alkuperältään
lettoisen suon reunalle.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Keidasräme NT (KeR), isovarpuräme VU (IR),
tupasvillaräme VU (TR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Oligotrofinen suursaraneva VU (OlSN:
varsinainen ja kalvakkasuursaraneva VU VSN,
KaSN), oligotrofinen kalvakkaneva VU (OlKaN),
mesotrofinen kalvakkaneva VU (MeKaN),
mesotrofinen rimpineva EN (MeRiN), luhtainen
ruoho- ja heinäkorpi EN (LuRhK), saniaiskorpi
EN (SaK).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Valkoviklo LC (Tringa nebularia), teeri LC
(Tetrao tetrix), metso LC (Tetrao urogallus),
kehrääjä LC (Caprimulgus europaeus),
juolukkapaju LC (Salix myrtilloides),
villapääluikka LC (Trichophorum alpinum),
pikkukihokki VU (Drosera intermedia),
kurjenrahkasammal LC (Sphagnum pulchrum),
pohjanrahkasammal LC (Sphagnum subfulvum),



Suovenhokas on erityisestisuojeltava laji sekä
kiireellisesti suojeltava (SYKE 2010-2011)

kirjorahkasammal LC (Sphagnum subnitens),
suoperhosia: sysiukkopussikas NT (Canephora
hirsuta), tikku-ukkopussikas LC (Pachytelia
villosella), villapussikas LC (Phalacropterix
graslinella), suoaamukääriäinen NT (Clepsis
pallidana), rämevihersiipi NT (Rhagades pruni),
kirjoverkkoperhonen LC (Euphydryas maturna),
viherämittari EN (Thalera fimbrialis),
rämelehtimittari VU (Scopula virgulata),
rämekulmumittari VU (Idaea muricata),
rämevarpumittari LC (Dysstroma infuscatum),
pursupikkumittari LC (Eupithecia gelidata),
rämepörhömittari LC (Lycia lapponaria),
luumittari VU (Aspitates gilvaria), pikkutupsukas
LC (Orgyia antiquoides), rämekarvajalka VU
(Gynaephora selenitica), suoruuhikas EN (Nola
karelica), suotarhayökkönen VU (Lacanobia w-
latinum).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Alueen soita on laajalti ojitettu, mutta erityisesti
suoperhoslajien osalta kohteella on
valtakunnallista merkitystä. Kaakkois-Suomen,
jolla monien harvinaisten ja uhanalaisten
suoperhoslajien painopiste on, alueellakin se
kuuluu ehdottomasti kymmenen arvokkaimman
kohteen joukkoon mm. harvinaisten ja
uhanalaisten suuren lajimäärän, sekä lajiston
monimuotoisuuden suhteen.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Alueen kytkeytyneisyys lähialueen muihin suuriin
ja myös pienempiin soihin on merkittävää.
Kokonaisuutena kolmen suon, yhteensä n. 450 ha,
ojituksista huomattava osa (varsinkin Nälkäsuon
keskustasanteella) on tehty täysin puun tuoton
kannalta metsäojituskelvottomille tyypeille. Näillä
osin tulisi kohteella miettiä laajempiakin
ennallistamistoimia.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Ojittamattomat osat ovat luonnontilaisia, tosin
paikoin reuna-alueilla ilmenee ojituksen
kuivattava vaikutus. Lisäksi paikoin päätehakkuita
on ulotettu aivan suon rajaan, jopa suon
korpireunukseen.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Ojittamattoman  alueen  reunat  ovat  pääosin
luonnontilaisia. Ojitusalueet ovat muuttumia tai
turvekankaita.



Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty muuttuneita osia, osaksi
ennallistamistarkoituksin parantamaan
ojittamattoman alueen reunojen tilaa sekä
yhdistämään muutoin hajanaista suokokonaisuutta.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Alueella on laajalti ojitusten muuttamia
kasvillisuustyyppeinä, muuttumina ja
turvekankaina, eikä näitä kaikkia ole syytä lukea
mukaan rajaukseen.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Yleisellä tasolla rajaus ulottuu 20 m (paikoin 10
m) päähän kivennäismaalle. Rajauksessa on
käytetty myös kiinteistörajoja.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Rajaukseen on sisällytetty muutamia
kivennäismaasaarekkeita, joista muutamilla on
tehty puuston harvennuksia  ja eräillä myös
päätehakkuita.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Metsästys, marjastus, retkeily (ulkoilureitti).
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Kunnostusojitukset.

Muut tiedot Lisätietoja löytyy Kotkan kaupungin
Ympäristökeskuksen Julkaisuja sarjasta (2/1997):
Markku Suoknuuti, 1997: Kotkassa kesällä 1996
tehtyjen suoinventointien tuloksia. Lisäksi
suoperhosista on julkaistua tietoa Suomen
perhostutkijainseuran (ry) julkaisussa: Markku
Suoknuuti 2011, Havaintoja Etelä-Kymenlaakson
soiden perhoslajistosta 2010. Baptria 36:44-58.



Kuva 1. Honkalamminsuo (kuvissa vasemmalla) sekä Kajasuo-Lamminsuo esitettynä peruskartan, 
ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. 
Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

HONKALAMMINSUO
Honkalamminsuo (80 ha) sijaitsee Kouvolan ja Kotkan raja-alueella ja se on Kajasuo-Lammin-
suon ohella osa alueen keidassoiden rypästä. Suo on valtakunnallisesti arvokas.

Suon keskiosat on jo voimassa olevissa maakuntakaavoissa sekä Kymenlaakson maakuntakaava-
luonnoksessa 2040 merkitty suojelualuemerkinnällä. Maakuntakaavaluonnoksessa alueen läpi 
kulkee Etelä-Kymenlaakson suovyöhykkeen siniviheryhteystarvemerkintä. Suon pohjoispuolella 
on Vehkaojansuon turvetuotantoalue, itäpuolitse kulkee päävesi- ja pääkaasulinjat sekä Kouvola-
Kotka välinen valtatie 15.



Kohdekoodi 6031
Kohdenimi Honkalamminsuo
Kunta Kouvola
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Honkalamminsuo on suhteellisen tasapintainen

kilpikeidas, jonka laiteista valtaosa on ojitettu.
Reunaluisu rämetyyppeineen  on selvin suon
eteläosalla. Keskustasanteella esiintyy osaksi
hyvin kehittynyttä pienmuotomorfologiaa
kermirämealueella, mutta valtaosa suon
keskustasanteesta on kuitenkin karuja rimpi- ja
välipintaisia nevoja. Suon jyrkkäreunaisella
itäreunalla (osaksi päätehakattu, osaksi kallioinen)
on vielä jäljellä luonnontilaista laidetta, kuten
paikoin lounais- ja eteläosissakin. Laiteet ovat
kapeana vyöhykkeenä, eivätkä kovin luhtaisia
yleisesti ottaen. Niiden kautta vesiä kulkee sekä
suolta että kivennäismaalta kohti etelää.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Kuljuneva LC (KuN), tupasvillaräme VU (TR),
isovarpuräme VU (IR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Korpiräme EN (KR), muurainkorpi EN (MuurK).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät

Teeri LC (Tetrao tetrix), metso LC (Tetrao
urogallus), isokuovi NT (Numenius arquata),
taigaharjuuri LC (Corallorhiza trifida),
pohjanrimpirahkasammal LC (Sphagnum
jensenii), villapussikas LC (Phalacropterix
graslinella), sysiukkopussikas NT (Canephora
hirsuta), rämevihersiipi NT (Rhagades pruni),
viherämittari EN (Thalera fimbrialis),
rämelehtimittari VU (Scopula virgulata),
rämepörhömittari LC (Lycia lapponaria),
rämekarvajalka VU (Gynaephora selenitica),



suotarhayökkönen VU (Lacanobia w-latinum).
Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on valtakunnallisesti arvokas. Arvo

perustuu monipuoliseen suoperhoslajistoon,
virkistyskäyttöarvoihin sekä osaksi menettyyn
(reunalla päätehakkuita vanhan kuusikkorinteen
alueella) maisema-arvoon.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Honkalamminsuo on osana alueen keidassuo-
rypästä ja on siksi alueellisesti merkittävä
eläimistönsä suojelun kannalta.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon ojittamattomat osat ovat pääosin
luonnontilassa. Eräillä osin niille on kuitenkin
ulotettu harvennushakkuita.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Valtaosa ojitetusta alueesta on muuttumia tai
turvekankaita.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty muuttuneita osia suon
kaakkoisosissa kunnostusojitusalueen ja
ojittamattoman alueen välissä. Näillä alueilla on
mahdollisuus parantaa suon reunan (reunaluisun,
osin laiteen) kasvillisuutta ja viereisen ojittamat-
toman alueen vesitaloutta ennallistamalla.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Rajauksesta on jätetty pois liiaksi muuttuneita
turvekankaita.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Rajaukseen on sisällytetty 10-20 m
kivennäismaata, suohon ulottuva matalapuustoinen
niemeke sekä kaksi pientä VT- metsäsaareketta
suon pohjoisella osalla. Rajauksessa on käytetty
soveltuvin osin myös kiinteistörajoja.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Metsästys, marjastus.
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Kunnostusojitukset (tehty alueen kaakkoisosalla).
Aiemmin kohteella on ollut myös turvetuotannon
aloittamiseen tähtääviä suunnitelmia.

Muut tiedot Suurimpaan maanomistajaan on oltu yhteydessä
liittyen turvetuotantosuunnitelmiin tai alueen
myymiseen valtiolle. Lisätietoja löytyy Kotkan
kaupungin Ympäristökeskuksen Julkaisuja sarjasta
(2/1997): Markku Suoknuuti, 1997: Kotkassa
kesällä 1996 tehtyjen suoinventointien tuloksia.
Lisäksi suoperhosista on julkaistua tietoa Suomen



perhostutkijainseuran (ry) julkaisussa: Markku
Suoknuuti 2011, Havaintoja Etelä-Kymenlaakson
soiden perhoslajistosta 2010. Baptria 36:44-58.



Kuva 1. Juosonsuo (kuvissa vasemmalla) ja Musta-Ruohmaksen eteläpuolinen suo esitettynä peruskartan, 
ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. 
Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

JUOSONSUO
Juosonsuo (9 ha) sijaitsee Kouvolassa Musta-Ruhmas järven länsipuolella. Suo on merkittävä 
ravinteisten nevojen ja neva-rämeyhdistelmien suojelun kannalta, ja täydentää alueen itäpuo-
lella sijaitsevan arvokkaan Musta-Ruhmaksen eteläpuolisen lettosuon suotyyppi- ja lajivali-
koimaa.

Suo sijaitsee Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 2040 maa- ja metsätalousvaltaisella 
alueella, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen eteläpuolitse kulkee II salpausselän sini-
viheryhteystarvemerkintä sekä Jaala-Vuolenkoski patikointireitti. Suo sijaitsee 
kokonaisuudessaan alle 500 m päässä asutuksesta.



Kohdekoodi 6033
Kohdenimi Juosonsuo
Kunta Kouvola
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Juosonsuon ravinteisen suoalueen kehitykseen

liittyy Musta-Ruhmaan veden pinnan säännöstely
ja muutenkin ihmisen toiminta. Siksi sen
alkuperäistä tilaa Juosonlahden rannalla on vaikea
arvioida, eritoten kun lähelle rantaa on rakennettu
suota halkova tie ja lisäksi märimpiä kohteita sekä
puustoisia osia on ojitettu. On ilmeistä, että kohde
on alun perin ollut enemmän järven vesien
vaikutuspiirissä (vieläkin märempi). Aluetta
rajaavat itää lukuun ottamatta jyrkkärinteiset
moreeni- ja kallioalueet, josta pintavaluntana ja
pohjavesien ruokkimana (tihkuvaikutus) tulee
lisäravinteita länsiosiin suota. Suo on länsiosistaan
paikoin lähes eutrofinen.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Mesotrofinen rimpineva EN (MeRiN),
mesotrofinen suursaraneva VU (MeSN, luhtainen
suursaraneva VU LuSN), mesotrofinen sarakorpi
EN (MeSK =  luhtainen  sarakorpi,  LuSK),
mesotrofinen rimpinevaräme EN (MeRiNR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN, lähdesuot
CR)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Mesotrofinen rimpineva EN (MeRiN),
mesotrofinen suursaraneva VU (MeSN, luhtainen
suursaraneva LuSN), mesotrofinen sarakorpi EN
(MeSK = luhtainen sarakorpi, LuSK),
mesotrofinen rimpinevaräme EN (MeRiNR),
mesotrofinen sararäme EN (MeSR = lähteinen
nevaräme CR LäNR).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät

Ruskopiirtoheinä NT (Rhychospora fusca),
suokorte LC (Equisetum palustre),
pohjanrahkasammal LC (Sphagnum subfulvum),
heterahkasammal LC (Sphagnum warnstorfii),
lettorahkasammal LC (Sphagnum teres),
kuovinrahkasammal LC (Sphagnum obtusum),
käyrälehtirahkasammal NT (Sphagnum



contortum).
Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on merkittävä ravinteisten nevojen ja

nevarämeyhdistelmien suojelun kannalta.
Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Kohde täydentää sen itäpuolella olevan vieläkin
arvokkaamman lettoalueen suotyyppivalikoimaa ja
lajistoa.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Ei voi sanoa suon miltään osin olevan
luonnontilainen, mutta kuitenkin se on suurelta
osin lähes luonnontilainen.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Muuttumat ja turvekankaat ovat suon itä- ja
pohjoisosalla vallitsevia muutosasteita.
Luonnontilaista reunaa on hyvin vähän. Tämä
koskee myös suon länsireunaa, jossa
ojittamattomaan osaan läheisellä tiellä on
kuitenkin vaikutusta mm. vesien ja niiden
sisältämien lisäravinteiden kulussa.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Ojitusalueita on otettu mukaan hieman
turvekankaita, joita ennallistamalla voidaan
vaikuttaa suon vesitalouteen ja sitä kautta
kasvillisuuteen.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Pohjoisosan kookaspuustoiset turvekankaat
jätetään ulos rajauksesta, lukuun ottamatta sen
eteläisintä ojitusaluetta, jolla ennallistamis-
toimenpiteillä voidaan saada aikaan kestävämpi
ratkaisu suon vesitalouden vakauden
säilyttämiseksi.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Kulonpalonmäen alueella rajaus
metsikkörinteeseen on noin 10 m, muualla rajaus
teihin tai pohjoisempaan Juosonlahteen virtaavaan
ojaan.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Mahdolliset kunnostusojitukset sekä järven veden
pinnan ihmisen aiheuttamat vaihtelut.

Muut tiedot



Kuva 1. Musta-Ruhmaksen eteläpuolinen suo (kuvissa oikealla) ja Juosonsuo esitettynä peruskartan, 
ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. 
Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

MUSTA-RUHMAKSEN ETELÄPUOLINEN SUO
Musta-Ruhmaksen eteläpuolinen suo (7 ha) sijaitsee Kouvolassa nimensä mukaisesti Musta-
Ruhmas järven eteläpuolella. Suo on merkittävä jäljellä olevan lettokasvillisuuden suojelun 
kannalta.

Suoalue on vuoden 2019 aikana tarkoitus suojella kokonaisuudessaan METSO-ohjelman 
kautta pysyvästi yksityismaiden luonnonsuojelualueeksi (YSA). Kymenlaakson maakuntakaa-
valuonnoksessa 2040 alueen pohjoispuolitse kulkee II salpausselän siniviheryhteystarvemer-
kintä ja eteläpuolelta Jaala-Vuolenkoski patikointireitti sekä Jaala-Iitti pyöräilyreitti seututietä 
363 pitkin. Suo sijaitsee kokonaisuudessaan alle 500 m päässä asutuksesta.



Kohdekoodi 6034
Kohdenimi Musta-Ruhmaan letto.
Kunta Kouvola
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Juosonsuon kaakkoispuolella oleva nimetön

lettoalue on sekin osaksi antropogeenisen
toiminnan tuloksena syntynyt. Lettoalueen syntyyn
liittyy Musta-Ruhmaan vesien säännöstely (lasku)
ja aluetta halkovan ojan (osaksi puro) veden
pinnan säännöstely. Suo on reunavaikutteinen,
ohutturpeinen, paikoin kovapohjainen, jolla
luhtaisuus ja ilmeisesti myös lievä lähteisyys
ilmenevät monilajisena ja ravinteisuudeltaan
vaateliaina pidettävien lajien esiintymisenä.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Rimpiletto CR (RiL = Scorpidium rimpiletto ,
ScorRiL), lettoräme CR (LR = Scorpidium
rimpilettoräme, ScorRiLR), lettonevaräme CR
(LNR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Rimpiletto CR (RiL = Scorpidium rimpiletto ,
ScorRiL), lettoräme CR (LR = Scorpidium
rimpilettoräme, ScorRiLR), lettonevaräme CR
(LNR), ruoho- ja heinäkorpi EN (RhK).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Heinäkurppa NT (Gallinago media, pesivä),
ruskopiirtoheinä NT (Rhynchospora fusca),
keltasara LC (Carex flava), nuijasara LC  (Carex
buxbaumii), lettolierosammal LC (Scorpidium
scorpioides), lettorahkasammal LC (Sphagnum
teres), heterahkasammal LC (Sphagnum
warnstorfii), pohjanrahkasammal LC (Sphagnum
subfulvum), kirjorahkasammal LC (Sphagnum
subnitens), luhtarahkasammal NT (Sphagnum
inundatum), käyrälehtirahkasammal NT
(Sphagnum contortum), lamparerahkasammal LC
(Sphagnum platyphyllum), keräpäärahkasammal



LC (Sphagnum subsecundum), kirjojokikorento
LC (Ophiogomphus cecilia), pohjanukonkorento
LC (Aeshna caerulea).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on merkittävä jäljellä olevan
lettokasvillisuuden säilymisen kannalta alueelli-
sella tasolla. Ihmisen toiminnan tuloksena,
vaikkakin ehkä osittain, syntyneet lettomaiset
kohteet korvaavat muualla soiden ojituksen myötä
menetettyjä vastaavanlaisia kohteita. Vähän
tutkittuun eläinlajistoon kuuluu lisäksi uhanalaisia
tai muita arvokkaita lajeja.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Aluetta halkova oja ja sen mahdollinen tulviminen
yli reunavallien ravinteineen vaikuttavat
ojittamattoman alueen lajistokoostumukseen sekä
kasveille tyypillisten kosteustasojen (rimpi-, väli-
ja mätäspinta) esiintymiseen.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Valtaosin alueen reunat ovat luonnontilaisia,
ojittamattomia. Muuttuma-asteella olevaa
korpikasvillisuutta on, mutta pinta-alallisesti
vähän.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty pienet reunaosien
korpimuuttumat ennallistamiskelpoisina
reunametsinä.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Rajauksena on käytetty kivennäismaille 10 m
ulottuvaa rajausta, ja paikoin kiinteistörajoja.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Metsästys (hirvenammuntaan rakennettu muutama
lava).

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Järven veden pinnan säännöstely (sen muutta-
minen).

Muut tiedot Alueen historiasta ja tulevaisuudesta on
keskusteltu paikan päällä alueen omistajan
edustajan sekä viiden kohteen vierellä asuvan
maanomistajan (osa mökkiläisiä) kanssa.



Keskustelua on käyty lähinnä veden pinnan
säännöstelyyn liittyvissä asioissa (positiivisessa
hengessä).



Kuva 1. Kauriosuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 
sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-
Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

KAURIOSUO (laajennus)
Kauriosuo (70 ha) sijaitsee Kouvolassa Vuohijärven eteläpuolella Vuohijärven kylästä länteen. 
Suo on merkittävä puustoisten keidassoiden ja niiden eläimistön suojelemisen kannalta.

Suo sijaitsee osittain pohjavesialueella ja kokonaisuudessaan herkkien vesistöjen valuma-alueella. 
Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa 2040 suo on merkitty luonnonsuojelualuemerkinnäl-
lä, sillä se on valtion mailla sijaitseva soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde. Alueen etelä-
puolella maakuntakaavaluonnoksessa on valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan sekä luonnon-
suojelulailla toteutettaviin Natura 2000 verkostoon kuuluvia kohteita. Aluetta ympäröi puolustus-
voimien ampuma- ja harjoitusalue. Alueen läpi kulkee päävesijohto ja -siirtoviemäri. Alueen 
eteläpuolitse kulkee II Salpausselän siniviheryhteystarvemerkintä.



Kohdekoodi 6035
Kohdenimi Kauriosuo (laajennus)
Kunta Kouvola
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2b
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Kauriosuo sijaitsee toisen Salpausselän pohjoisella

(proksimaali-)rinteellä kaltevalla alustalla. Suolla
on kuitenkin enemmän metsäkeitaan ja
rahkakeitaan kuin viettokeitaan piirteitä (tiheähköä
puustoista rämettä), jota kuitenkin länsi- ja
itäreunojen ojituksen vaikutukset hämärtävät.
Länsireunalla, laiteena, on ollut laajalti
minerotrofista, vähintään keskiravinteista
nevaräme ja –korpikasvillisuutta. Laajennusosan
eteläpuolella pohjavesivaikutus on selvää, kolme
merkittävää lähdettä tihkupintoineen ja runsaine
ravinteineen ylläpitää uhanalaista ja harvinaista
kasvillisuutta. Valtion omistaman alueen rajan
pohjoispuolella kasvillisuus on kuitenkin
omrotrofista tai oligotrofista, pääasiassa eri
rämetyypeistä koostuvaa. Ainoastaan
ojittamattoman alueen länsi- ja pohjoisreunoilla
löytyy ravinteisempia suotyyppejä
(reunavaikutus). Suon viettäessä pohjoiseen, niin
ojien kuin ojittamattomankin alueen vesien
kulkusuunta on sama. Suon pohjoisimman
lahdelman ympäristössä on kuitenkin
minerotrofisia juotteja poikkeavaan suuntaan
(koilliseen).

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Isovarpuräme VU (IR), rahkaräme LC (RaR  =
kanervarahkaräme, KrRR ja variksenmarja-
rahkaräme, VrRR), tupasvillaräme VU (TR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Lettoräme CR (LR),  mesotrofinen  sararäme EN
(MeSR).



Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Metso LC (Tetrao urogallus), teeri LC (Tetrao
tetrix), pallopäärahkasammal LC (Sphagnum
wulfianum), pohjanrimpirahkasammal LC
(Sphagnum jensenii), aaparahkasammal LC
(Sphagnum lindbergii), käyrälehtirahkasammal
NT (Sphagnum contortum), tikku-ukkopussikas
LC (Pachytelia villosella), rämekarvajalka VU
(Gynaephora selenitica).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on alueellisesti merkittävä puustoisten
keidassoiden ja niiden eläimistön suojelun
kannalta.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Kohde on merkittävä myös jo suojellun lähteikkö-
ja korpialueen lisäksi täydentämään Joutsensuon ja
Hirvenpäänsuon keidassuoluontoa eläimistöineen.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon ojittamattomat osat ovat ojitusalueiden
reunoja lukuun ottamatta luonnontilaisia.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Valtaosa lisäysalueen eteläpuoliskon reunoista on
ojitettuja tämän hetkisiä muuttumia tai
turvekankaita. Suon pohjoispuoliskolla on vielä
luonnontilaista suon reunaa kivennäismaihin
rajoittuen.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty erityyppisiä
turvekankaita ja muuttumia, joilla on vaikutusta
ojittamattoman alueen tilaan ja joidenka
ennallistamisilla voidaan vaikuttaa suon
monimuotoisuuteen ja vesitalouteen merkittävästi.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Rajauksesta on jätetty pois turvekankaita, joiden
vesitalous, kasvillisuusmuutokset sekä puuston
kasvu ovat suuresti muuttuneet.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Rajauksessa on käytetty pääosin 10 m
kivennäismaarajausta ja kiinteistörajoja (varsinkin
ojitusalueilla).

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Rajaukseen on sisällytetty yksi isohko VT-MT –
metsösaareke, jolla tehty harvennusta ja joka
sisältää myös lahopuustoa (ei kuitenkaan
merkittävä METSO-kohteena).

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Kunnostusojitukset ojittamattoman alueen
lähiympäristössä.

Muut tiedot



Kuva 1. Kajasuo-Lamminsuo (kuvissa oikealla) sekä Honkalamminsuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, 
Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: 
Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

KAJASUO-LAMMINSUO
Kajasuo-Lamminsuo (435 ha) sijaitsee Kouvolan ja Haminan raja-alueella ja se on 
Honkalammin-suon ohella osa alueen keidassoiden rypästä. Suo on merkittävä ombrotrofisen ja 
oligotrofisen suokasvillisuuden ja eläimistön monimuotoisuuden alue sekä yksi merkittävimpiä 
suoperhosten esiintymisalueita eteläisellä rannikkovyöhykkeellä.

Soiden keskiosat on jo voimassa olevissa maakuntakaavoissa sekä Kymenlaakson maakuntakaa-
valuonnoksessa 2040 merkitty suojelualuemerkinnällä. Maakuntakaavaluonnoksessa alueen läpi 
kulkee Etelä-Kymenlaakson suovyöhykkeen siniviheryhteystarvemerkintä. Suon pohjoisosien 
läpi kulkee Rautakorpi-Juurikorpi pääsähkölinja ja länsipuolella Hamina-Kouvola patikointireit-
ti. Suon keskiosassa pieni alue on yksityisten maiden luonnonsuojelualuetta (YSA).



Kohdekoodi 6038
Kohdenimi Kajasuon-Lamminsuon alue
Kunta Hamina
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Suon on metsäisten mineraalimaasaarien kahtia

jakama kompleksi, jonka eteläosa on
keidassuokasvillisuutta minerotrofisine laiteineen
(suurelta osin ojitettua). Pohjoinen osa koostuu
erillisistä keidassuo-osista ja laajasta
minerotrofisten (pääasiassa oligotrofisia) nevojen
ja nevarämeiden kasvillisuudesta. Minerotrofista
aluetta voidaan laajalti pitää aapasuona. Lisäksi
alueeseen kuuluu Lamminsuo karuine nevoineen
ja rämeineen, sekä laajalti minerotrofinen, pieni
Ymmyriäissuo.

Runsaimmat luonnontilaiset suoluontotyypit
(lyhenteillä)

Ombrotrofinen lyhytkorsineva LC  (OmLkN),
oligotrofinen kalvakkaneva VU (OlKaN =
oligotrofinen lyhytkortinen kalvakkaneva,
LkKaN), oligotrofinen suursaraneva VU (OlSN  =
varsinainen suursaraneva VU VSN, ja
kalvakkasuursaraneva VU KaSN).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN, lähdesuot
CR)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Ombrotrofinen lyhytkorsineva VU (OmLkN),
oligotrofinen kalvakkaneva VU (OlKaN =
oligotrofinen lyhytkortinen kalvakkaneva,
LkKaN), oligotrofinen suursaraneva VU (OlSN  =
varsinainen suursaraneva VU VSN, ja
kalvakkasuursaraneva VU KaSN), oligotrofinen
rimpineva (OlRiN), luhtainen sarakorpi EN
(LuSK).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Liito-orava VU (Pteromys volans), kalasääski LC
(Pandion haliaetus), kanahaukka NT (Accipiter
gentilis), varpuspöllö NT (Glaucidium
passerinum), pohjantikka LC (Picoides
tridactylus), teeri LC (Tetrao tetrix), metso LC
(Tetrao urogallus), kurki LC (Grus grus), liro NT
(Tringa glareola), kapustarinta LC (Pluvialis
apricaria), kuovi NT (Numenius arquata),



niittykirvinen NT (Anthus pratensis),
punakämmekkä VU (Dactylorhiza incarnata),
pallopäärahkasammal LC (Sphagnum wulfianum),
aaparahkasammal LC (Sphagnum lindbergii),
pohjanrimpirahkasammal LC (Sphagnum
jensenii). Suoperhosista mm.: tikku-ukkopussikas
LC (Pachytelia villosella), villapussikas LC
(Phalacropterix graslinella), suoaamukääriäinen
NT (Clepsis pallidana), rämevihersiipi NT
(Rhagades pruni), muurainhopeatäplä NT (Boloria
freija) (?), vihermittari EN (Thalera fimbrialis),
rämelehtimittari VU (Scopula virgulata),
rämepörhömittari LC (Lycia lapponaria),
luumittari VU (Aspitates gilvaria), suovenhokas
EN (erityisesti suojeltava, Suomen vastuulaji)
(Nola karelica), rämekarvajalka VU (Gynaephora
selenitica), suotarhayökkönen VU (Lacanobia  w-
latinum).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Kohde on merkittävä ombrotrofisen ja
oligotrofisen suokasvillisuuden ja sen ylläpitämän
eläimistön monimuotoisuuden esimerkkialueena.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Kohde on yksi merkittävimpiä eteläisen
rannikkoalueen suoperhossoita. Suon lajisto on
hyvin monimuotoinen ja lajimäärältään  runsas.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon ojittamattomat osat ovat valtaosin
luonnontilaisia. Ainoastaan ojitusalueiden
reunoilla on tavattu kuivahtamista ja
taimettumista. Myös vanhat kuiviketurpeen
nostoalueet ovat jo luonnontilaisen kaltaisia.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Kajasuon itäreunalla on laajalti luonnontilaista
reunaa. Ojitetuilla reunoilla kasvillisuus on
pääosin muuttumia (RäMu, NeMu) tai
turvekankaita (VaTKg, PuTKg, MuTKg).

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty ojitusalueita, joiden
kasvillisuuden tila on muuttunut vähän tai ne ovat
korjattavissa ennallistamistoimin.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Kunnostusojitusalueet on jätetty rajauksen
ulkopuolelle. Samoin osa pitkälle muuttuneista
suon osista (turvekankaista).

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Suon reunoilla rajaus on ajateltu ulottuvan noin 20
m etäisyydelle suon (ojittamattomasta) reunasta.
Lamminsuonlammin eteläpuolella on kallioinen
vanhan metsän niemeke, jota maanomistaja on



harkinnut METSO-kohteeksi. Tämä on rajauksesta
jätetty pois. Rajauksena on käytetty myös
kinnteistörajoja (varsinkin ojitusalueilla).

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Rajaukseen on sisällytetty noin 25
kivennäismaasaareketta (pääasiassa suon
keskiosista), joilla on monimuotoisuuden kannalta
merkitystä (osa kohteista METSO-kohteiksi ?).
Soiden pitkälle muuttuneissa ojitetuissa
reunaosissa on myös kivennäismaasaarekkeita,
jotka on jätetty pois.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Metsästys, marjastus, ulkoilu, lintujen tarkkailu.
Kohde on myös ollut useiden suot tutuksi retkien
käyntikohteena sekä soiden ekologian
opetuskohteena.

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä Alueella on aikanaan nostettu kuiviketurvetta,
josta vieläkin jäänteinä useita latoja.

Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Riistapeltohankkeet (ja myöhemmin
turvetuotanto), kunnostusojitukset. Alueella tehty
luvaton ojitus, joka on syyteharkinnassa.

Muut tiedot Muutamat maaomistajat ovat ottaneet yhteyttä
(metsätalouskäyttö reuna-alueilla, turvetuotannon
uhka). Alueen luontoarvoja on selvitetty
Kymenlaakson liiton toimesta. Alueen
perhoslajistosta on myös julkaistua tietoa
olemassa. Alueen kasvillisuudesta on myös
olemassa julkaisematonta tietoa.



Kuva 1. Ruokolamminsuo-Peltosuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson 
maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: 
Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

RUOKOLAMMINSUO-PELTOSUO
Ruokolamminsuo-Peltosuo (112 ha) sijaitsee Virolahdella E18 moottoritien ja seututien 170 Pyhtää-
Vaalimaa välissä. Soiden karuimmat neva- ja rämealueet ovat luonnontilaisuutensa vuoksi merkit-
täviä. Suot sijaitsevat Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksessa nk. valkoisella alueella.



Kohdekoodi 6042
Kohdenimi Ruokolamminsuo - Peltosuo
Kunta Virolahti
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Ruokolamminsuon – Peltosuon alue edustaa

rannikon kilpimäisten keidassoiden karua
suoluontoa, jota varsinkin laidereunoiltaan on
ojitettu laajalti. Reunavaikutteista, minerotrofista
kasvillisuutta esiintyy alueella luonnontilaisena
vähän (vain Ruokolamminsuon alueella).
Sadevesiravinteisilla (ombrotrofisilla) osilla
esiintyy paikoin hyvin kehittynyttä kermi – kulju
pienmuotomorfologiaa.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Keidasräme NT (KeR), kanervarahkaräme LC
(KrRR), isovarpuräme VU (VIR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN, lähdesuot CR,
kangaskorvet CR)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Oligotrofinen sararäme EN (OlSR), oligotrofinen
kalvakkaneva VU (OlKaN), mustikkakangaskorpi
CR (MuKgK), puolukkakangaskorpi CR
(PuKgK), varsinainen korpiräme EN (VKR).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät

Maakotka VU (Aquila chrysateos, pesivänä?),
kalasääski LC (Pandion haliaetus), laulujoutsen
LC (Cygnus cygnus), kurki LC (Grus grus),
kapustarinta LC (Pluvialis apricaria),
aaparahkasammal LC (Sphagnum lindbergii),
pohjanrimpirahkasammal LC (Sphagnum
jensenii), sysiukkopussikas NT (Canephora
hirsuta), kirjoverkkoperhonen DD (Euphydryas
maturna), pikkulampikorento LC (Leucorrhinia
dubia).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Karuimmat neva- ja rämealueet ovat laajoista
ojituksista huolimatta silti luonnontilaisuuteensa
johdosta merkittäviä.

Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Kaakkoisimman Suomen (ja Virolahden) alueella
on ojittamatonta keidassuoluontoa jäljellä niukalti.



Nämä alueet soveltuvat erityisesti uhanalaisen ja
harvinaisen eläimistön elinympäristöiksi
(lisätutkimuksia tarvitaan).

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suon ojittamattomat osat ovat ojitusalueiden
reunoja lukuun ottamatta luonnontilaisia. Tämä
koskee osaltaan myös vanhoja kuiviketurpeen
nostoalueita, joilla suokasvillisuus on palautunut
lähes luonnontilaiseksi.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Ruokolamminsuon itäreuna (laide) on
ojittamattomana luonnontilainen. Muut alueet
Ruokolamminsuosta sekä Peltosuon laiteet ja osin
reunaluisu ovat ojitettuja. Muuttuneet alueet ovat
valtaosin muuttuma- ja turvekangasasteella.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Rajaukseen on sisällytetty muuttuneita osia, joiden
luonnontilaa voidaan palauttaa ja joilla on
vaikutusta ojittamattoman alueen vesitalouteen.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Kunnostusojitusalueita ja muita liiaksi muuttuneita
suon osia on jätetty rajauksen ulkopuolelle.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Rajaus kivennäismaihin on keskimäärin 10 -20 m,
paitsi niillä osilla joilla on tarkoituksen
mukaisempaa toteuttaa rajaus kiinteistön rajoja
pitkin.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Peltosuolla on rajaukseen sisällytetty yksi pieni
kivennäismaasaareke.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä Alueelta on paikoin aikanaan nostettu

kuiviketurvetta.
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Kunnostusojitukset, joilla on kuivattava vaikutus
ojittamattomaan suoalueeseen.

Muut tiedot Alueen maanomistaja otti yhteyttä, mikä osaltaan
koski Ruokolammen veden pinnan säännöstelyä ja
osaltaan ojitettua suota lammen lähialueella.



Kuva 1. Harvia esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 sekä 
puuvarantoja kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus ja Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

HARVIA
Harvia (29 ha) sijaitsee Kouvolassa Rapojärven itäpuolella. Suo edustaa valtakunnallisesti 
erittäin arvokkaiden neva-, räme- ja luhtisoiden kasvillisuustyyppejä. 

Suo sijaitsee kokonaisuudessaan herkkien vesistöjen valuma-alueella. Suo sijaitsee 
Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksen 2040 valkoisella alueella. Alueen eteläpuolella 
alkaa Väliväylän maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä vedenhankinnan kannalta 
arvokas pintavesialue. Pääosa suosta sijaitsee alle 500 m päässä asutuksesta.



Kohdekoodi 6050
Kohdenimi Harvia
Kunta Kouvola
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2a
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Harvia on ohutturpeinen, osaksi ihmistoiminnan

tuloksena syntynyt neva-, avoluhta-,
pensaikkoluhta- ja metsäluhtasuo. Suon
keskiosissa on aikanaan ollut suurempi lampi.
Suota ovat kuivattaneet Lakiasuon puoleisen
alueen ojat. Kaakkois- ja itäreunan muutamat ojat
tuovat vesiä ympäristön ojitusalueilta. Suon
pohjoisosaan tulee myös ympäristön (ravinteisia)
vesiä purkava oja.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Sara- ja ruoholuhta DD (SRhLu), luhtainen
nevakorpi EN (LuNK), luhtaneva VU (LuN).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN, avoluhdat
DD)
DD=Puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Sara- ja ruoholuhta DD (SRhLu), luhtainen
nevakorpi EN (LuNK), luhtaneva NT (LuN),
mesotrofinen varsinainen suursaraneva VU
(MeVSN), tervaleppäluhta EN (TeLu), koivuluhta
DD (KoLu), luhtainen nevaräme EN (LuNR),
mesotrofinen sararäme EN (MeSR), luhtainen
ruoho- ja heinäkorpi EN (LuRhK), pajuluhta LC
(PaLu).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen

Laulujoutsen LC (Cygnus cygnus, pesivä),
villapääluikka LC (Trichophorum alpinum),
pitkäpääsara LC (Carex elongata), suokorte LC
(Equisetum palustre), suohorsma LC (Epilobium
palustre), luhtakuusio LC (Pedicularis palustris),
harajuuri LC (Corallorhiza trifida), kampasammal
LC (Helodium blandowii), lettorahkasammal LC
(Sphagnum teres), kuovinrahkasammal LC
(Sphagnum obtusum).

Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Harvia edustaa valtakunnallisesti, osaksi
reunoiltaan ojitettunakin, erittäin arvokkaita
ravinteisten, luhtaisuuden leimaamia nevojen,
nevakorpien ja – rämeiden sekä avo-, pensaikko-
ja metsäluhtien kasvillisuustyyppejä kasvupaikko-
jensa ravinteisuuden suhteen vaateliaine



kasvilajeineen.
Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin
Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Suo on suureltaosin, ojituksista huolimatta,
luonnontilaiseen suohon verrattavissa. Ojien
vaikutuksesta on keskiosan lampialue muuttunut
(kaventunut), mutta suokasvillisuuden suhteen
ojituksella on ilmeisesti ollut vaikutusta
parempaan suuntaan (neva-alue lisääntynyt
avovetisten avoluhtien kustannuksella).

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Reunojen ja ojitettujen osien tila vaihtelee lähinnä
muuttumista turvekangasasteen saavuttaneisiin
kasvillisuustyyppeihin.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle

Muuttuneita suonosia on otettu mukaan rajaukseen
varsinkin suon eteläosissa. Tällä voidaan vaikuttaa
mahdollisten ennallistamistoimenpiteiden kautta
suon keskiosien ja paikoin myös reunojen
vesitalouteen.

Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle
Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

Suon ojittamattomalla osalla rajaus on keskimäärin
10 m kivennäismaan puolelle.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä
Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä

Suon eteläosissa ojitusten (mahdollisten
kunnostusojitusten) kasvava kuivattava vaikutus
rimpi- ja välipintalajiston suhteen.

Muut tiedot



Kuva 1. Lakeassuo esitettynä peruskartan, ilmakuvan, Kymenlaakson ajantasakaavan sekä puuvarantoja 
kuvaavan aineiston päällä. Lähteet: Maanmittauslaitos, Esri Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja 
Kymenlaakson Liitto.

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde

LAKEASSUO
Lakeassuo (10 ha) sijaitsee Iitin ja Nastolan rajalla, osittain Nastolan puolella, Vuolenkoskelta 
lounaaseen. Suon on merkittävä paikallisten suoyhdistymien suojelun kannalta.

Suo sijaitsee osittain herkkien vesistöjen valuma-alueella. Suo sijaitsee Kymenlaakson voimassa 
olevissa vaihemaakuntakaavoissa nk. valkoisella alueella. Suo sijaitsee pääosin alle 500 m pääs-
sä asutuksesta.



Kohdekoodi 6105
Kohdenimi Lakeassuo
Kunta Iitti (osa Nastolan puolella)
ELY-lyhenne KAS
Metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohko 2b
Suon rakennepiirteet ja hydrologian yleiskuva Kohde on kaksiosainen. Eteläisempi osa-alue on

lammen umpeenkasvun seurauksena syntynyttä
nevaa, jonka länsilaidalla on laajasti avovettä ja
itälaidalla pienempi avovesilampare. Pohjoisempi
osa on laajaan kallioiden väliseen painanteeseen
syntynyt, kaksihaarainen, aapamainen suo, jonka
pidemmässä haarassa on vedenjakaja.
Vedenjakajan länsipuoliselta suon osalta vedet
virtaavat suon läpi etelään, josta ne laskevat
rinnettä alas eteläisemmälle osa-alueelle.
Vedenjakajan itäpuoliselta osalta vedet virtaavat
suon itäpäähän, ja sieltä ojaa pitkin pois suolta.

Kolme runsainta luonnontilaista
suoluontotyyppiä (lyhenteillä)

Oligotrofinen suursaraneva VU (OlSN),
mesotrofinen suursaraneva VU (MeSN),
oligotrofinen lyhytkorsiräme VU (OlLkR).

Uhanalaisten luontotyyppien merkittävät
esiintymät (kalvakkanevat VU, minertrofiset
lyhytkorsinevat VU, suursaranevat VU,
luhtanevat VU, rimpinevat EN)
DD= puutteellisesti tunnetut
NE=ei arvioitu
LC=elinvoimainen
NT=silmälläpidettävä
VU=vaarantunut
EN=erittäin uhanalainen
CR=äärimmäisen uhanalainen

Merkittävä kohde saranevojen ja minerotrofisten
rämeiden suojelun kannalta. Oligotrofinen
suursaraneva VU (OlSN), mesotrofinen
suursaraneva VU (MeSN), oligotrofinen
lyhytkorsiräme VU (OlLkR).

Huomionarvoisten lajien merkittävät
esiintymät
Luonnonarvojen mahdollinen merkittävyys Merkittävä kohde paikallisten suoyhdistymien

suojelun kannalta.
Muita tekijöitä/ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi nostaa esiin

Suon puustoisilla osilla puusto on luonnontilaista.

Suon ojittamattomien osien luonnontila ja
ojitusten mahdollinen vaikutus siihen

Ojittamattomat osat ovat luonnontilaisia.

Reunojen/muuttuneiden suon osien tila
yleisellä tasolla (muutosaste: luonnontilaisia,
ojikoita, muuttumia, turvekankaita)

Reunat ovat luonnontilaisia.

Rajaukseen sisällytettävät muuttuneet suon
osat ja perustelu tälle



Rajauksesta ulos jätetyt muuttuneet suon osat
ja perustelu tälle

Pieni, voimakkaasti hakattu osa suolta kaakkoon
pistävää korpijuottia on jätetty rajauksen
ulkopuolelle.

Rajaukset kivennäismaihin yleisellä tasolla
(kuinka leveä vyöhyke keskimäärin jätetään
ja mahdolliset poikkeamat tästä), ml.
kivennäismaasaarekkeet

10-20 m suota ympäröivästä puustosta riippuen
(otettu huomioon rajauksessa). Suo on paikoin
laajempi kuin mitä maastokartasta käy ilmi.

Rajaukseen sisällytettävät sisällytettävät/pois
jätettävät kivennäismaasaarekkeet

Suon pohjoisosan pieni kivennäismaasaareke
sisältyy rajaukseen.

Havainnot ja tiedot virkistyskäytöstä Suon pohjoisosan kivennäissaarekkeeseen vie
pitkos suon laidalta sekä lännen että pohjoisen
suunnalta. Saarekkeessa on laavu.

Havainnot ja tiedot kulttuuriperinnöstä
Havainnot ja tiedot kohdetta uhkaavista
tekijöistä
Muut tiedot Kohde on maisemallisesti poikkeuksellisen

näyttävä. Kohde rajoittuu luoteessa ja lounaassa
METSO I ja METSO II –luokan tuoreen,
kuivahkon-, kuivan- ja lehtomaisen kankaan
metsiin. Lisäksi kohteen lähiympäristössä on
runsaasti pienempiä, pääosin metsäisiä soita, joita
ei Lakeissuon inventoinnin yhteydessä ehditty
tarkastaa, mutta jotka voisivat tulla kyseeseen
METSO-kohteina.
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