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12.18 Jänisniemen–Björnträskin 
luonnonsuojelualue

Natura 2000 -verkostoon ja osittain valtakunnalliseen rantojen-
suojeluohjelmaan kuuluva, vajaan 18 hehtaarin laajuinen 
Jänisniemen–Björnträskin luonnonsuojelualue sijoittuu molem-
min puolin Velskolan Pitkäjärveä. Järven länsirannalla on 
lehmusmetsää, korpea ja lehtomaista kuusivaltaista sekametsää. 
Itärannalla on mm. kalliojyrkänteitä, kalliomännikköä ja 
erämainen suolampi. Suojelualueella on mm. liito-oravan 
elinympäristöä ja lintulajistoon kuuluvat esim. palokärki ja 
pyy.  Jänisniemen–Björnträskin luonnonsuojelualue rajautuu 
järven länsipuolella pohjoisessa Metsä-Mattilan luonnonsuo-
jelualueeseen ja lounaassa Kettuniemen lehmusmetsään. 
Björnträskin puoleinen alue rajautuu idässä Gillermossenin luon-
nonsuojelualueeseen ja sivuaa pohjoisessa yksityistä Merikodon 
luonnonsuojelualuetta, jonka pohjoispuolella on puolestaan 
yksityinen Merikorven luonnonsuojelualue. Molemmat yksityiset 
suojelualueet kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluoh-
jelmaan. Jänisniemen–Björnträskin luonnonsuojelualueelle 
pääsee lännestä Kattilajärventieltä ja idästä Velskolantieltä. 
Jänisniemessä sijaitsee laavu. Pienehköjä polkuja kulkee lähinnä 
Velskolan Pitkäjärven länsipuolella. Kartta ks. myös s. 273.
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12.21  Kettuniemen lehmusmetsä
  60.2894 ° P  24.6286 ° I

Runsaan puolen hehtaarin laajuinen, idässä Jänisniemen–Björn-
träskin luonnonsuojelualueeseen rajautuva Kettuniemen lehmus-
metsä on suojeltu luontotyyppinä. Kohde sijaitsee Velskolan Pitkä-
järven länsirannan tuntumassa kallionalusrinteessä. Metsässä 
kasvaa lähes 80 lehmusta sekä kuusia ja haapoja, muita kasveja 
ovat mm. näsiä, paatsama, sinivuokko ja lehto-orvokki. Kartta ks. 
s. 269 ja 273.

12.20 Metsä-Mattilan 
luonnonsuojelualue

Velskolan Pitkäjärven länsirannalla, Jänisniemen–Björnträskin 
luonnonsuojelualueen pohjoispuolella, rakentamattomalla ja 
metsäisellä Karhuniemellä sijaitsee runsaan kahden hehtaarin 
suuruinen Metsä-Mattilan luonnonsuojelualue, joka kuuluu 
Natura 2000 -verkostoon. Alueella vallitseva kuusivaltainen seka-
metsä on mm. liito-oravan elinaluetta. Kartta ks. s. 269 ja 273. 

12.19  Jänisniemen lehmusmetsä
 60.2913 ° P  24.6322 ° I

Jänisniemen–Björnträskin luonnon-
suojelualueen keskellä, korkean 
kallionseinämän alla olevassa 
louhikkoisessa rinteessä, sijaitsee 
aiemmin luontotyyppinä suojeltu 
alle hehtaarin laajuinen Jänisniemen 
lehmusmetsä. Siellä kasvaa yli 100 
lehmusta, muita puulajeja ovat mm. 
kuusi ja harmaaleppä. Lehmusmet-
sässä kasvaa myös mm. taikinamar-
jaa, käenkaalia, kivikkoalvejuurta ja 
imikkää. Kartta ks. s. 269 ja 273.


