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522. Majalampi (Mikkeli)

Sijainti
Majalammen alue sijaitsee Mikkelin keskustasta 8 kilometriä länteen.
Pinta-ala
Karttarajauksen pinta-ala on 18 hehtaaria.
Yleiskuvaus
Osa-alueet idästä länteen ovat Majalahti, Majalammenpuron eteläpuolinen metsä sekä
Majalammensuo reunoineen. Rantametsät muodostavat 1,7 kilometrin vyöhykkeen, jolla koivun
osuus on huomattava. Haapaa varttuu puron äärellä, harmaaleppää ja raitaa paikoin.
Tervaleppääkin on vähän. Vesistöt ovat laskettuja, mutta purot kivikkoisia, mikä lisää lajistoa.
Majavat patoavat ja tulvittavat säännöllisesti rantoja. Rantaviivan jatkuva muuttuminen on tehnyt
suon mosaiikkimaiseksi. Suon muuttunut eteläosa on ennallistettavissa. Lampi saa lähdevettä
kaakkoislouhikon kohdalta. Alueella on myös kaksi jyrkännettä ja louhikkoa. Rajaussyistä mukana
on kallio-osaa, jolla ei ole METSO-arvoja. Tämä osa on tosin pyiden ja muun kanalinnuston pysyvästi
käyttämää.
METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot
Suo puustoineen on ainutkertainen. Muut arvot muodostuvat laikuista, joiden merkitys tulee ilmi
runsaasta luontotyyppivalikoimasta, mukaan lukien sararäme ja -neva, lehtokorpilaikku purolla.
Lajistoarvot
Linnuista huomattavimmat liittyvät suolampeen ja kanalintumaastoon. Metson (NT, RT) ulosteita
eri puolilla kalliota talvella, sekä kevätkesällä. Pesimäaikaan myös teeriä (NT), tiltaltti, käki ja
varpushaukka. Lammella soidinteleva ja varoitteleva metsäviklo. Laulujoutsen pesii. Haapana ja
muuta rantalinnustoa. Mainittakoon saukon (NT) pesimäaikainen reviiri ja muu toistuva
esiintyminen, ja vakituisina majava, ilves sekä metsäkauris. Toukokuulta 2010 runsaasti soidintavia
viitasammakkoa (Ldir IVa), mikä on hyvin harvinaista Mikkelin ympäristössä (ympäristöpalvelujen
julkaisu). Kallion tieuralla kyy ja vaskitsa. Kostea purometsä on potentiaalinen uhanalaislajistolle.
Yhteenveto suojeluarvoista
Monipuolinen kohde: uhanalaisia suotyyppejä ja metsälain mukaisia rantaosia. Lähekkäisten luhta-,
lehtolaikku- ja rantaluontokohteiden nauha, jolla on erityistä METSO-elinympäristöjen valikoimaa.
Metsähallituksen (metsäkoulun) mailla ei ole suojelukohteita, mutta kohde yhdistää viherkäytäviä.
Ainakin kaksi luontodirektiivin IV- eli LSL 49 § lajia.

Muuta
Alueella on virkistyskäyttöä, etenkin virkistykseen kaavoitetuilla osilla sekä vilkkaalla latureitillä.
Reitistö on vahvistettu osayleiskaavalla. Olisi perusteltua rajata muitakin valtion rantoja METSOa
laajemmin (Tattalanlammella noin 2 ha II-luokan maisemarantaa sekä rajaamaton ala nuoren
puuston lehto- ja luhtarantoja lammen länsipurolta), virkistyksen turvaamiseksi ja yleiskaavan
toteuttamiseksi. Tattalanlammen koillisrannalla kaupungin huoltama Etappikota ja pohjoispäässä
Suomen Ladun hiihtomaja. Rajauksessa on mukana hieman Liikenneviraston maita Majalammen
pohjoispuolella. Rajauksen ulkopuolelta on puolestaan vuokrattu muutama hehtaari
Metsähallituksen tytäryhtiö Morenialle.
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