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1. TAUSTA 

 

Luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää rantakaava-alueen luonnonympäristön perustekijät 

sekä määritellä luonnonarvoiltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet sekä muut 

kaavoituksessa huomioitavat kohteet sekä esittää suosituksia maankäyttöön. Lähtökohtana on, että 

kaavassa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt 

sekä edistää kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden 

alueiden ominaispiirteiden säilymistä kaava-alueella. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen kunnan Mikitänjärven itäosassa. Suunnittelualueeseen ei 

kohdistu aluevarauksia maakuntakaavassa eikä maakuntakaavoituksen kannalta alueella ole erityisiä 

vaatimuksia. Järvellä on sekä loma- että ympärivuotista asutusta. Laajat alueet järven ympäristössä 

ovat hakkuualueita tai nuorta mäntyvaltaista kangasta. Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia verkostoja. 

 

2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

Luontoselvitys toteutettiin maastotöiden osalta kesäkuun 27. päivinä 2012. Alueen kasvillisuuden ja 

muun luonnon inventointiin käytettiin aikaa 11 h. Maastoinventoinnissa huomio kiinnitettiin alueen 

kasvillisuuteen, geomorfologiaan ja maisemakuvaan. Päähuomio maastossa kiinnitettiin ns.  

lakikohteiden esiintymiseen ja myös muiden, huomioarvoisten luontotyyppien ja lajiston, 

esiintymiseen suunnittelualueella. Selvityksen perusteella on arvioitu hankkeen vaikutuksia ja 

annettu suosituksia tulevan uudisrakentamisen rakentamisen sijoitteluun.  

 

Luontoselvitys toteutettiin käytännössä siten, että Mikitänjärven kaava-alueen ranta-alueet käveltiin 

lännestä itään. Inventoinnissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa, kasviopasta, kiikaria, 

karttoja ja ilmakuvia. Inventoinnin tulokset on kerätty sanalliseksi raportiksi ja kartalliseksi 

esitykseksi. Kuviorajoja tarkennettiin maastotöiden yhteydessä ja jälkeen ilmakuvilta ja 

metsäyhtiöltä saadulla kuviotiedoilla. 

 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat ja huomionarvoiset kohteet arvotettiin luontoarvojen 

perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, 

harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista 

merkitystä lajistolle.  
 

Kartoitusalueesta on laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. 

alueen lajistosta ja sen vaihtelusta. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioitiin metsän 

metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja 

puulajisuhteet. Erityisesti huomioitiin lehtipuuston määrää. 
 

Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella asteikolla, jossa: 
1 = yksittäinen havainto kasvilajista  

2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä  

3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla  

4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)  

5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)  

6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)  

 

Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti 

havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. Myöskään alueen eläimistöä ei inventoitu 

systemaattisesti. 
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2. LUONTOINVENTOINTI 

 

3.1 Topografia ja geomorfologia 

 

Yleispiirteenä Mikitänjärven Tervaniemen alueesta voidaan todeta, että relatiiviset korkeuserot 

tutkituilla ranta-alueilla ovat kohtuullisia – enimmillään noin 15 m luokkaa. Suurimmillaan 

relatiiviset korkeuserot ovat Sinteenlahden etelärannalla, jossa ne ovat n. 17 m. Tyypillistä alueelle 

on, että ranta on jyrkästi viettävä, mutta rannan tausta-alueet ovat verraten tasaiset. Ranta-alueita 

voidaan täten luonnehtia loivaksi mäkimaaksi. Maaperän soistuminen ja vettyminen on yleistä 

lahtien pohjukoissa. Vallitseva maalaji on moreeni ja se on selvästi suuntautunut lähes itä-länsi 

suuntaiseksi, mikä voidaan havaita alueen niemistä.  Drumlinisoitumista on havaittavissa laajalti, 

selvimmin Sinteenlahden itäosassa ja Pitkälahden pohjoispuolella. Lajittuneita maalajeja ei esiinny.  

Sen sijaan avokallioita ja pieniä lohkareikkoja on niemien kärkialueilla (ks. kuva 2). Luhtaisuutta ei 

rannoilla juuri esiinny. 

Kuva 2. Komeaa kalliorantaa Teerisaaren kohdalla olevan niemen pohjois- 

rannalta. Hakkuut ulottuvat lähelle kallioalueen reunaa. Relatiiviset korke- 

userot ovat suurimmillaan noin 6-10 m luokkaa. 

 

3.2 Vesialueet ja vesistöt 

 

Suunnittelualueella on lukuisa määrä suo-ojia, jotka laskevat Mikitänjärveen, mutta yhtä lukuun 

ottamatta ne ovat ihmistoiminnan muokkaamia.  

 

Mikitänjärven pinta-ala on noin 9,155 km². Mikitänjärvi kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen ja 

tarkemmin Luvanjoen valuma-alueeseen Hyrynsalmen (Emäjoen) reitillä.  

 

Järven suurin syvyys 25 m ja keskisyvyys 5.8 m ja rantaviivan pituus on 34,57 km. Mikitänjärvi on 

lievästi rehevä ja silmämääräisesti voidaan vesimassan olevan lievästi samean. 

Käyttöluokitukseltaan järvi sijoittuu luokkaan hyvä. Tärkeimmät vapaa-ajan kalastuksen 

saaliskaloja ovat muikku, siika, kuha ja ahven ja rapu. Suullisen tiedon mukaan Mikitänjärven 

jokirapukanta on muodostunut siirtoistutuksista, joita on tehty Emäjoen pääreittiin kuuluvasta 

Hyrynjärvestä 1960-luvulla. Istutuksilla on saatu luotua pyyntivahva rapukanta, jonka 

hyödyntäminen on alkanut Mikitänjoessa 1970-luvulla ja Mikitänjärvellä 1980-luvun loppupuolella. 
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Järven rapukanta on ollut koko pyyntihistorian ajan tasaisen vahva. Virkistyskalastus on melko laajaa 

ja vuokrattavia mökkejä on järven rannoilla melko runsaasti. 

Kuva 3. Mikitänjärvi on vedenlaadultaan hyvä. Suunnittelualueelle ovat 

tyypilliset kapeat vuonomaiset lahdet. Vesikasvillisuus on suunnittelualueen 

rannoilla hyvin niukkaa. 
 

3.3 Kasvillisuus 
 

Hyrynsalmen kunta sijaitsee keskisessä Kainuussa Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä. Kunnan 

länsiosan soille antaa rehevän leimansa Kainuun liuskealue ja itäosan soille Kuhmon liuskejakso. 

Soistuminen on laaja-alaista – suunnittelualueella se on kapeina juotteina. 

 

Luontoselvitys aloitettiin suunnittelualueen länsiosasta (Tervaniemi) ja inventointia jatkettiin sen 

jälkeen kohti itää Sinteenlahden etelärannalle. Suunnittelualueella on neljä lähes itä-länsi suuntaista 

niemeä, joilla on toteutettu laajoja avohakkuita. 

 

Eteläisin niemi on sisäosistaan avohakattu. Rantoja kiertää kapea puustoinen suojavyöhyke, joka on 

mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Mustikka on kenttäkerroksen ehdoton valtalaji. Jonkin verran 

on puolukkaa ja variksenmarjaa. Aivan niemen kärjessä on kauniita kallioita. Kun kierretään 

pohjoiseen ja seuraavaan niemeen, on niemien välinen kapea puustoinen vyöhyke lähinnä 

isovarpuista rämettä tai ojikkoa: varvustossa esiintyy puolukkaa, juolukkaa, vaivaiskoivua, 

variksenmarjaa, suopursua, lakkaa jne.  Puusto on tasaikäistä istutusmäntyä. Seuraavan niemen 

kärkialue on kallioista ja sillä kasvaa lähes puhdasta männikköä. Paikoin niemen kärkialueella on 

avokalliota. Puustoisen kärkialueen takana on laaja hakkuuaukko. Pohjoisrannalla suojavyöhyke on 

paikoin hyvin vaatimaton; vain muutamia metrejä.  
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Kuva 4. Näkymä suunnittelualueen eteläisimmän niemen sisäosasta.  

Taustalla rannan suojapuusto. Avohakkuut niemessä ovat olleet laajat. 

 

Calluna vulgaris,  kanerva, 2 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 

Prunella vulgaris, niittyhumala 1 

Vaccinum myrtillus, mustikka 2  

Empetrum nigrum, variksenmarja 2 

Ebilobium angustifolium, maitohorsma 3 

Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1  

Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1 

Trientalis europpaea, metsätähti 1 

Linnea borealis, vanamo 1 

Agrostis capillaris, nurmirölli 1 

Deschampsia flexuosa , metsälauha 1  

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1-2 

Ledum palustre, suopursu 1 

Kuva 5. Rantavyöhykettä Pitkälahden eteläpuolelta. Puusto rannan suoja- 

vyöhykkeessä on tasaikäistä mäntykangasta. Maapuita tai pystykeloja ei ole. 



 7 

Kuva 6. Kahden eteläisen niemen pohjukkaan laskee oja. Kuvassa uoman  

ympäristön kasvillisuutta. Uoman varsialueet erottuvat muusta 

metsäkasvillisuudesta lehtipuustonsa takia. 

 

Kun kuljetaan niemen pohjoisrantaa kohti itää, säilyy ranta kallioisena ja hakkuut ulottuvat rantaan 

asti. Kun maasto alkaa aleta, muuntuu rantavyöhyke puustoiseksi ja samalla soistuneeksi; mänty, 

koivu ja kuusi esiintyvät, mutta mänty on kuitenkin ehdoton valtalaji. Kenttäkerros on lajistoltaan 

hyvin tavanomaista; puolukka, mustikka, variksenmarja, kangasmaitikka, lakka, suopursu jne.  

 

Kun siirrytään edelleen kohti Pitkälahtea, saavutaan seuraavalle avohakkuualueelle. Täällä 

avohakkuun erottaa vesialueesta edellisiä leveämpi puustoinen suojavyöhyke. Keskiosa Pitkälahden 

etelärannasta on puustoinen; puusto on tasaikäistä männikköä (ks kuva 7 alla). Maapuita tai 

pystykeloja ei esiinny. Lehtipuuston osuus on hyvin vähäinen. Rinne on melkoisen jyrkkä. 

Kenttäkerroksessa esiintyy lähinnä kanervaa ja puolukkaa ja paikoin jopa jäkäliä. Rannan 

jyrkkäpiirteisyys kasvaa kohti Pitkälahden pohjukkaa kuljettaessa. Aivan pohjukassa on lievää 

soistumista: pohjukkaa laskee idästä luonnontilainen uoma, jonka ympäristö on rämemäistä; 

puolukka, pajukkoa, harmaaleppää, mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksessa mm puolukka, suopursu, 

kyläkellukka, raate, jokapaikansara, lakka, suopursu, vaivaiskoivu, suo-orvokki, harmaasara, 

luhtasara jne. 

 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 

Melampyrum pratense kangasmaitikka 2  

Ebilobium angustifolium, maitohorsma 3 

Rubus ideaus, vadelma 3 

Trientalis europpaea, metsätähti 1 

Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1  

Agrostis capillaris, nurmirölli 1-2 

Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1 

Solidago virgaurea, kultapiisku 1  

Deschampsia flexuosa , metsälauha 3  

Luzula pilosa, kevätiippo 1 

Calluna vulgaris,  kanerva, 2 

Ledum palustre, suopursu 2 

Empetrum nigrum, variksenmarja 2 

Linnea borealis, vanamo 1 

Vaccinum myrtillus, mustikka 2 
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Kuva 7. Kuva Pitkälahden keskikohdasta pohjoiseen. Hakkuut lahden pohjois- 

puolelle ulottuvat lähelle rantaa. Eteläpuolella (kuvassa etualalla) puusto 

on tasaikäistä mäntyvaltaista mustikka-kanerva-puolukka tyypin mäntykangasta. 

 

Pitkälahden pohjoispuolen niemellä on myös toteutettu avohakkuita; vain niemen kärkialue on 

jätetty hakkuiden ulkopuolelle (ks kuva yllä). Puusto hakkaamattomalla alueella on tasaikäistä 

männikköä. Lehtipuustoa ei esiinny. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat kanerva, puolukka ja 

mustikka. 

Kuva 8. Pitkälahden pohjukkaan laskee luonnontilaisen kaltainen uoma. 

Uoman ympäristö on tuoretta kuusi-koivu korpimaista kangasta. 

 

Viimeinen niemialue Sinteenlahden eteläpuolella on myös avohakkuuta kapeita rantoja reunustavia 

suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta (ks kuva 9 alla). Puusto hakkuualueiden ulkopuolella on 

tasaikäistä istutusmännikköä (ks kuva 10 alla). Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. 

Kenttäkerros vaihtelee lievästi soistuvasta metsämaasta tuoreeseen tai kuivahkoon kankaaseen. 

Keskiosassa on tuoretta mäntyvaltaista kangasta, ei maapuita tai pystypökkelöitä. Sinteenlahden 
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ranta-alueet eivät ole enää niin kallioisia tai lohkareisia kuin edellä kuvatuilla niemillä. Keskiosasta 

kohti lahden pohjukkaan ulottuvalla vyöhykkeellä on rannan tausta-alueella toteutettu hakkuita. 
 

Kuva 9. Sinteenlahden länsiosan hakkuualuetta, joka ulottuu niemen kär- 

keen asti.  

Kuva 10. Sinteenlahden keskiosassa on nuorta istutusmännikköä hakkuu- 

alueiden välissä. 

 

3.4 Maisema 

 

Laajoista hakkuista johtuen maisemakuva on laajalti avoin. Suojavyöhykkeet ranta-alueella estävät 

kuitenkin hakkuualueiden erottumisen vesialueelta melko hyvin. Kallioiset alueet erottuvat 

kuitenkin yhä melko kauniisti vesialueilta käsin. Puustoiset alueet ovat maisemakuvaltaan 

sulkeutuneita tai puoliavoimia.   Maisemallisina kiintopisteitä vesialueelta käsin tarkasteltuna ovat 

jyrkähköt kallioiset rannat niemien kärkialueiden läheisyydessä. Tässä yhteydessä mainittakoon 

esimerkiksi Pitkälahden ympäristön ranta-alueet. Pitkänomaiset vuonomaiset lahdet ovat myös 

maisemakuvallisesti kiinnostavia. 
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Kuva 11. Pitkälahti on jyrkähkörantainen vuonomainen lahti. 

 

Kuva 12. Eteläosan rantavyöhykettä. Puusto on harvaa ja maisemakuva on  

puoliavointa. Hakkuut ovat yltäneet laajalti aivan rantaan. 
 

3.5 Linnusto 

 

Inventointiajankohta, kesäkuun loppu, ei ollut linnustokartoituksen kannalta kovinkaan otollinen 

ajankohta ja inventointipäivä oli lisäksi sateinen. Yleispiirteenä voidaan todeta, että 

vesilinnustohavainnot olivat melko vaatimattomia.  Pari ylilentävää harmaalokkia eteläosan niemen 

ympärillä: lokkikolonia luultavasti pesii Teerisaarella. Sinteenlahdella kierteli muutama kalatiira. 

 

Niukasta vesilinnustosta suunnittelualueelta mainittakoon sinisorsa, laulujoutsen ja haapana, jotka 

kaikki havaittiin mainitun Teerisaaren ympäristössä. Hieman pohjoisempana Pitkälahdella 

uiskenteli yksittäinen telkkäkoiras. Pohjoisempana vesilinnustoa oli hyvin niukalti; ainoastaan 

telkkä ja tavi.  Kahlaajista mainittakoon valkoviklo.   Metsäpuolen lajeista alueella tavattiin metso, 

riekko, peippo, leppälintu, metsäkirvinen, pajusirkku, punarinta ja västäräkki.  
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Lintuatlaksen mukaan (<http://atlas3.lintuatlas.fi> 26.11 2012) suunnittelualue sijoittuu 

koordinaattiruutuun 716:360 (Hyrynsalmi Mikitänjärvi).  Vuosina 2006 - 2010 kerättyjen 

lajihavaintojen mukaan ruudulla pesii varmasti 36, todennäköisesti 13 ja mahdollisesti 25 lajia (yht. 

74 lajia). 

Taulukko 1  Pesimälinnusto  Mikitänjärven karttaruudulla. 

Laji Pesimisvarmuus PV 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) mahdollinen 30 

Haapana (Anas penelope) mahdollinen 30 

Tavi (Anas crecca) varma 73 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) mahdollinen 30 

Telkkä (Bucephala clangula) varma 73 

Tukkakoskelo (Mergus serrator) mahdollinen 20 

Pyy (Bonasa bonasia) mahdollinen 20 

Riekko (Lagopus lagopus) varma 73 

Teeri (Tetrao tetrix) varma 73 

Metso (Tetrao urogallus) varma 73 

Kuikka (Gavia arctica) mahdollinen 20 

Varpushaukka (Accipiter nisus) mahdollinen 20 

Tuulihaukka (Falco tinnunculus) todennäköinen 60 

Nuolihaukka (Falco subbuteo) mahdollinen 20 

Kurki (Grus grus) mahdollinen 30 

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) mahdollinen 30 

Lehtokurppa (Scolopax rusticola) mahdollinen 20 

Pikkukuovi (Numenius phaeopus) todennäköinen 40 

Valkoviklo (Tringa nebularia) varma 73 

Liro (Tringa glareola) todennäköinen 60 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) todennäköinen 63 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) todennäköinen 60 

Naurulokki (Larus ridibundus) varma 72 

Kalalokki (Larus canus) mahdollinen 30 

Selkälokki (Larus fuscus) mahdollinen 20 

Harmaalokki (Larus argentatus) mahdollinen 20 

Kalatiira (Sterna hirundo) varma 72 

Sepelkyyhky (Columba palumbus) todennäköinen 40 

Käki (Cuculus canorus) todennäköinen 40 

Tervapääsky (Apus apus) mahdollinen 30 

Käpytikka (Dendrocopos major) varma 81 

Haarapääsky (Hirundo rustica) varma 74 

file:///C:/Users/Kimmo-Kaava/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TG1ICKKJ/%3chttp:/atlas3.lintuatlas.fi%3e%2026.11%202012
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/laulujoutsen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/haapana
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tavi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/sinisorsa
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/telkk%C3%A4
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tukkakoskelo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pyy
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/riekko
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/teeri
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/metso
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kuikka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/varpushaukka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tuulihaukka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/nuolihaukka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kurki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/taivaanvuohi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/lehtokurppa
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pikkukuovi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/valkoviklo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/liro
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/rantasipi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pikkulokki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/naurulokki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kalalokki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/selk%C3%A4lokki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/harmaalokki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kalatiira
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/sepelkyyhky
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/k%C3%A4ki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tervap%C3%A4%C3%A4sky
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/k%C3%A4pytikka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/haarap%C3%A4%C3%A4sky
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Räystäspääsky (Delichon urbicum) varma 72 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) varma 73 

Niittykirvinen (Anthus pratensis) varma 73 

Keltavästäräkki (Motacilla flava) varma 73 

Västäräkki (Motacilla alba) varma 74 

Rautiainen (Prunella modularis) mahdollinen 20 

Punarinta (Erithacus rubecula) varma 73 

Pensastasku (Saxicola rubetra) varma 73 

Räkättirastas (Turdus pilaris) varma 74 

Laulurastas (Turdus philomelos) varma 73 

Punakylkirastas (Turdus iliacus) varma 70 

Kulorastas (Turdus viscivorus) mahdollinen 20 

Lehtokerttu (Sylvia borin) todennäköinen 60 

Hernekerttu (Sylvia curruca) mahdollinen 20 

Pensaskerttu (Sylvia communis) todennäköinen 40 

Tiltaltti (Phylloscopus collybita) mahdollinen 20 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus) varma 74 

Hippiäinen (Regulus regulus) varma 73 

Harmaasieppo (Muscicapa striata) varma 73 

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) varma 73 

Hömötiainen (Parus montanus) varma 70 

Töyhtötiainen (Parus cristatus) todennäköinen 63 

Sinitiainen (Parus caeruleus) varma 73 

Talitiainen (Parus major) varma 73 

Puukiipijä (Certhia familiaris) mahdollinen 20 

Isolepinkäinen (Lanius excubitor) varma 73 

Närhi (Garrulus glandarius) varma 73 

Harakka (Pica pica) varma 73 

Varis (Corvus corone) varma 73 

Korppi (Corvus corax) varma 73 

Varpunen (Passer domesticus) varma 73 

Peippo (Fringilla coelebs) todennäköinen 60 

Järripeippo (Fringilla montifringilla) mahdollinen 20 

Viherpeippo (Carduelis chloris) todennäköinen 40 

Vihervarpunen (Carduelis spinus) todennäköinen 40 

Urpiainen (Carduelis flammea) mahdollinen 20 

Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) mahdollinen 20 

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) mahdollinen 20 

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/r%C3%A4yst%C3%A4sp%C3%A4%C3%A4sky
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/mets%C3%A4kirvinen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/niittykirvinen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/keltav%C3%A4st%C3%A4r%C3%A4kki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/v%C3%A4st%C3%A4r%C3%A4kki
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/rautiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/punarinta
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pensastasku
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/r%C3%A4k%C3%A4ttirastas
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/laulurastas
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/punakylkirastas
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kulorastas
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/lehtokerttu
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/hernekerttu
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pensaskerttu
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tiltaltti
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pajulintu
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/hippi%C3%A4inen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/harmaasieppo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/kirjosieppo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/h%C3%B6m%C3%B6tiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/t%C3%B6yht%C3%B6tiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/sinitiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/talitiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/puukiipij%C3%A4
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/isolepink%C3%A4inen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/n%C3%A4rhi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/harakka
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/varis
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/korppi
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/varpunen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/peippo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/j%C3%A4rripeippo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/viherpeippo
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/vihervarpunen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/urpiainen
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pikkuk%C3%A4pylintu
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/punavarpunen
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Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) mahdollinen 20 

Keltasirkku (Emberiza citrinella) varma 70 

Pohjansirkku (Emberiza rustica) varma 73 

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) varma 73 

 

4.  SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO 

 

Suunnittelualueella ei ole perustettuja suojelualueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia tai 

alueellisissa luontoinventoinneissa mainittuja alueita. 

 

5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 

verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella 

vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: 
 Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

 Pähkinäpensaslehdot 

 Tervaleppäkorvet 

 Luonnontilaiset hiekkarannat 

 Merenrantaniityt 

 Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit 

 Katajakedot 

 Lehdesniityt 

 Avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät 

 

Suunnittelualueella ei ole LSL tarkoittamia elinympäristöjä. 

 

Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja 

käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset 

elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

ovat:  
 Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät 

lähiympäristöt 

 Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 

 Rehevät lehtolaikut 

 Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

 Rotkot ja kurut 

 Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät  

 Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset 

suot ja rantaluhdat 

 

Suunnittelualueella ei esiinny metsälain kohteita kuin yksi: Pitkälahden pohjukkaan laskevaa  

uomaa voidaan pitää metsälain tarkoittamana kohteena. Alueen avokalliot ovat pieniä ja niitä 

ei voida pitää metsälain mukaisina kohteina.  

 
Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §)  

 alle hehtaarin suuruiset fladat,  

 kluuvijärvet ja lähteet  

 muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät uomat 

tulee säilyttää luonnontilaisena.  

 

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/punatulkku
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/keltasirkku
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pohjansirkku
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/pajusirkku
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Suunnittelualueelta ei löydetty edellä mainittuja luontotyyppejä. 

 
Muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt mm Meriluoto ja Soinisen (1998) mukaan:  

 vanhat havu- ja sekametsiköt 

 vanhat lehtimetsiköt 

 paisterinteet 

 supat 

 ruohoiset suot 

 metsäniityt 

 hakamaat 

 

Suunnittelualueelta ei löydetty edellä esitettyjä arvokkaita elinympäristöjä tai luotontyyppejä.  

 

Uhanalaiset kasvillisuustyyppit  Raunion et.all (2008) mukaan 

 

Suunnittelualueelta ei löydetty uhanalaisuusarvioinnissa (Raunio ja muut 2008) mainittuja 

luontotyyppejä.  

 

6. DIREKTIIVI-  JA UHANALAISLAJISTO 
 

Maastokäynnillä pyrittiin kiinnittämään myös huomiota luonnonsuojelulaissa mainittujen 

eläinlajien esiintymiseen alueella sekä luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V mahdollisen esiintymiseen 

alueella 
 Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47§)          

 esiintymät 

 Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §) esiintymät 

 Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat (LSL 49  §) 

 

Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000 

uhanalaisluokituksen mukainen luokitus: 
 CR = äärimmäisen uhanalaiset 

 EN= erittäin uhanalaiset 

 VU= vaarantuneet 

 NT= silmälläpidettävät 

 LC= runsaana esiintyvät 

 

Taulukko 3: Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin 
liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji, EVA = Suomen 
kansainvälinen erityisvastuulaji  
 

        DIR   UHEX     EVA 

teeri Tetrao tetrix                X NT  

laulujoutsen Cygnus cygnus                 x LC  

Yhteensä   2 2  

 

7. SUOSITUKSET 

 

Luontoselvityksen perusteella on annettu joitain suosituksia alueella havaituista kohteista.  
 

 

 



 15 

Kohde  Maankäyttösuositus  

1. Pitkälahden pohjukka rehevä puronvarsialue; runsaasti lehtipuuta; soistuva 
korpimainen: MY ja luo-rajaus  

2. niemenkärki maisemallinen kiintopiste: MY; rakentaminen sisäosaan 

etäämmälle kärjestä 

 3. niemenkärki maisemallinen kiintopiste: MY; rakentaminen sisäosaan 
etäämmälle kärjestä 

 

Luontoselvityksessä ei tullut esiin sellaisia ympäristöön liittyviä arvoja, jotka edellyttäisivät 

varsinaisen luonnonsuojelualueen perustamista. Pääosa suunnittelualueesta voidaan luonnehtia 

kasvillisuudeltaan ja luonnonympäristöltään tavanomaiseksi ja ihmistoiminnan vaikutus ilmenee 

lähes kauttaaltaan voimakkaana laajojen avohakkuiden kautta. Rakentamisen voimakkaaseen 

rajoittamiseen ympäristösyistä ei ole tarvetta. Huomioitavana asiana rakennusten sijoittelussa tulisi 

huomioida niemien lohkareiset ja jyrkät ranta-alueet siten, että rakentamista niille pyrittäisiin 

välttämään. 

 

Suunnittelualueiden luokittelussa olemme käyttäneet jakoa viiteen luokkaan luontoarvojen 

perusteella. Luokkajako on jossain määrin subjektiivinen, mutta pyrkimyksenä on ollut huomioida 

luonnontilaisuutta, puuston ikärakennetta ja lajivalikoimaa, geomorfologiaa ja maisemakuvaa ja 

näiden yhteisvaikutusta. 

 

Käytetyt luokat ovat: 
arvoluokka 0: ympäristövaurioalueet, kasvillisuus tuhoutunut ainakin osittain 

arvoluokka 1: tavanomainen maisema ja luonnonympäristö 

arvoluokka 2: huomioitavia tai jokseenkin merkittäviä luontoarvoja (paikallinen taso) 

arvoluokka 3: jokseenkin merkittäviä /merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja (paikallinen-seudullinen taso) 

arvoluokka 4: hyvin merkittäviä luontoarvoja (seudullinen – valtakunnallinen taso) 

 
1.Pitkälahden pohjukka  arvoluokka 2  ML (kasvillisuus, geologia)  

2.niemenkärki   arvoluokka 2  MUU (maisema) 

3. niemenkärki   arvoluokka 2  MUU (maisema) 

     

Muilta osin suunnittelualue sisältyy arvoluokkaan 1; (tavanomainen luonnonympäristö). Myöskään 

pysyviä maisema- tai luontovaurioalueita ei esiinny. 
 

8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Mikitänjärven ranta-alueiden hakkaamaton metsäkasvillisuus on lähes kauttaaltaan tavanomaista 

ihmistoiminnan muovaamaa kangasmetsää. Laajat aukkohakkuut ovat myös tyypillisiä alueelle  

 

Mikitänjärven ranta-alueilla on nykyisellään runsaasti loma- ja pysyvää asutusta. Kaavassa 

osoitettava uusi rantarakentaminen ei merkittävästi lisää haitallisia ympäristövaikutuksia 

järviympäristöön nykytilanteeseen verrattuna, koska hakkuut ovat olleet laajoja ja säilytetty puusto 

on tavanomaista istutusmetsää. Mikitänjärveä käytetään virkistyskalastukseen jonkin verran ja 

kaava lisää erityisesti järven itäosan sulkeutuneisuutta – alueella ei ole entuudestaan loma-asuntoja. 

Kokonaisuutena lisärakentaminen ei aiheuta merkittävää lisähaittaa alueen luontoarvoille. 

 

Sauvossa 26. marraskuuta 2012 

 

Jari Hietaranta 
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UPM 

Hyrynsalmen kunta 

Mikitänjärven ranta-asemakaava 

Laajennusalueen luontoselvitys 

 

 

Syksyllä 2013 laajennettiin alkuperäistä UPM: ranta-asemakaavaa kahdella tilalla etelän suuntaan 

kohti Siikajokea. 

 

Topografia ja geomorfologia 

 

Geomorfologialtaan alue on tasaista kankaremaata relatiivisten korkeuserojen jäädessä alle 10 m. 

Laajalti maaperää peittää eloperäinen aines, erityisesti ranta-alueella, samoin Siikajoen ranta-

alueilla. Varsinaisia geomorfologisia muodostumia ei esiinny, mutta Siikajoensuun alueella on 

laajoja pyöreähköjä ablaatiomoreenikumpareita ja samanlainen muodostuma on myös 

suunnittelualueen rajalla.  

 

Kasvillisuus 

 

Kun lähdetään kulkemaan aikaisemmin inventoidusta alueelta etelään, muuntuu hakkuualue 

kuivahkoksi mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Mänty on valtapuu, koivua esiintyy hieman sekapuuna. 

Maapuita tai pystykeloja ei ole ja puusto on tasaikäistä. Ranta on luhtareunuksinen ja se muuntuu 

etäämpänä rannasta edellä kuvatun kaltaiseksi.  
Vaccinum myrtillus mustikka 4-5  

Empetrum nigrum, variksenmarja 2-3 

Rubus chanaemorus, lakka 1 

Trientalis europaea metsätähti 1 

Viola palustris suo-orvokki 1  

Luzula pilosa kevätpiippo 1  

Linnaea borealis vanamo 1  

Juncus filiformis jouhivihvilä 1 

Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 1-2 

Pteridium aquilinum sananjalka 2  

Equisetum sylvaticum metsäkorte 1  

Carex echinata tähtisara 1-2  

Thelypteris connectilis korpi-imarre 1  

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 

Potentilla erecta rätvänä 2  

 

Kun saavutaan pienen lahden pohjukkaan, muuntuu kasvillisuus hieman korpimaiseksi; lahteen 

laskee kaksi suo-ojaa ja korpimaisuutta esiintyy erityisesti mainittujen uomien välissä. Noin 50 m 

etäisyydellä lahden pohjukasta alkaa laajahko avohakkuualue.  
Ledum palustre, suopursu 1-2 

Trientalis europaea metsätähti 1 

Viola palustris suo-orvokki 1 

Pteridium aquilinum sananjalka 1 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1  

Empetrum nigrum, variksenmarja 3 

Vaccinum myrtillus mustikka 1-2 

Rubus chanaemorus, lakka 1-2 

Linnaea borealis vanamo 1  

Luzula pilosa kevätpiippo 1  

Juncus filiformis jouhivihvilä 1-2 

Vaccinium uliginosum, juolukka 1-2 

Maianthemum bifolium oravanmarja 1-2  
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Potentilla erecta rätvänä 1  

 

Hakkuualueen ja rannan välissä mainitun lahden eteläpuolella on kuivahkoa mäntykangasta. Puusto 

on tasaikäistä talousmetsää. Kun kuljetaan etelään, muuntuu mainittu kuivahko kangas ensin 

rämemäiseksi ja sen eteläpuolella on laaja luhtareunus. Luhtaa kiertää rämemäinen vyöhyke ja sen 

takana on kuivahkoa mäntykangasta. Luhdan ja rämevyöhykkeen eteläpuolella on kasvillisuus 

mänty-kuusisekakangasta, joka jatkuu aina Siikajoensuunhun asti. 

 

Kun kuljetaan Siikajoen pohjoisrantaa itään, on pohjoisrannan länsiosa on jo mainittua kuusi-mänty 

sekakangasta, joka vähitellen itään päin mentäessä muuntuu koivu-mänty valtaiseksi rämeeksi ja 

aivan suunnittelualueen rajalla rämeeksi ja moreeniselänteen rinteellä tuoreehkoksi 

mäntyvaltaiseksi kankaaksi. 
Vaccinum myrtillus, mustikka 3-4 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1-2  

Empetrum nigrum, variksenmarja 2 

Deschampsia flexuosa ,metsälauha 1 

Maianthemum bifolium, oravanmarja 1-2  

Trientalis europaea ,metsätähti 2  

Luzula pilosa kevätpiippo 2 

Rubus saxatilis, lillukka 1 

Linnaea borealis, vanamo 1  

Melampyrum pratense, kangasmaitikka 1-2  

Solidago virgaurea, kultapiisku 2 

Agrostis capillaris nurmirölli 1 

Pteridium aquilinum, sananjalka  1 

 

Maisema 

 

Maisemakuva on vesialueelta katsottuna suljettu tai puoliavoin. Siikajoensuo muodostaa 

maisemallisen kiintopisteen, samoin laaja luhtaranta (niemialue). Suunnittelualueen sisällä 

maisemakuvaa leimaavat myös tällä alueella verraten laajat avohakkuut, joskin ei niin vallitsevasti 

kuin UPM:n alueella. Siikajoen varren suo-alue on maisemallisesti huomionarvoinen kokonaisuus. 

 

Siikajoki on luonnontilainen isohko joki. Siihen laskee lukuisia suo-ojia, jotka eivät ole 

luonnontilaisia. Samoin Mikitänjärveen laskee monia suo-ojia. Luonnontilaisia vesiuomia ei 

Siikajokea lukuun ottamatta alueella esiinny. 
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Kaavaratkaisusta 

 

Jäljempänä oleva luonnosvaiheen kaavaratkaisu turvaa lähtökohtaisesti luontoselvityksessä esiin 

tuodut luonto- ja maisema-arvot: Teerisaaren alue, Pitkälahden pohjukka sekä Siikajoen 

pohjoisranta sekä komea rantaluhta Siikajoensuun pohjoispuolella jäävät rakentamisen 

ulkopuolelle. Suunnittelualueen luonto on mainittuja, paikallisesti huomionarvoisia kohteita lukuun 

ottamatta, tavanomaista ja aluetta luonnehtivat laajat avohakkuualueet, jotka ovat ulottuneet lähelle 

ranta-alueita.  

 

Ratkaisu jättää myös suunnittelualueen pohjoisinta niemeä lukuun ottamatta niemien kärkialueet 

rakentamisen ulkopuolella. Rakennettu niemialue on laajahko ja avohakattu ja rakentamisen 

vaikutukset maisemakuvaan ovat vähäiset.  
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Kaavaratkaisussa korttelit ovat sijoitettu eri puolille suunnittelualuetta ja ratkaisu hajoittaa 

uudisrakentamista eri puolille suunnittelualuetta, mitä on pidettävä kestävan rakenteen kannalta 

epätyydyttävänä ratkaisuna. Ratkaisuja voidaan perustella sillä, että alueen luonto on kuitenkin 

tavanomaista ihmistoiminnan voimakkaasti muovaamaa jo entuudestaan. Lisäksi, kuten todettua, 

ratkaisu rajaa merkittävimmät kohteet rakentamisen ulkopuolelle. Edelleen maanomistuksesta 

johtuen on rakennuspaikkoja sijoitettava varsin laajalle alueelle. 

 

 
 

 


