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1. TAUSTA 

 

Luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää ranta-asemakaava-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 kunnassa. Osa-alue koostuu UPM Oyj:n omistamista ranta-

alueista Ylä- ja Ala-Tervajärvellä, näitä yhdistävällä Hakojoella ja Iso-Hakojärvellä.  

Selvitysalueeseen kuului kokonaisuudessaan kaikkiaan noin 10 km rantaviivaa.  

 

 

2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

Luontoselvitys toteutettiin maastotöiden osalta 15.-16.6.2015. Linnustoa tutkittiin 28.6.2015.  

Maastoinventoinnissa kiinnitettiin huomiota alueen kasvillisuuteen, geomorfologiaan ja 

maisemakuvaan. Päähuomio maastossa kiinnitettiin ns. lakikohteiden esiintymiseen, mutta myös 

muiden, huomioarvoisten luontotyyppien ja lajiston esiintymiseen kartoitettavalla alueella 

kiinnitettiin huomiota. Selvityksen perusteella on arvioitu hankkeen vaikutuksia ja annettu 

suosituksia mahdollisen tulevan uudisrakentamisen rakentamisen sijoitteluun. Niitä on esitetty 

raportin lopussa. Raportin alkuosassa koostuu alueen luonnon kuvauksesta.  

 

Luontoselvitys toteutettiin siten, että kaavoitettavat ranta-alueet käveltiin rannan suuntaisesti. Teitä 

ja polkuja alueella oli niukalti, joten liikkuminen tapahtui kokonaisuudessaan maastossa rantoja 

pitkin.  Inventoinnissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa, kasviopasta, kiikaria, karttoja ja 

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

 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt kasvillisuudeltaan arvokkaat ja huomionarvoiset kohteet 

arvotettiin luontoarvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, 

luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä 

kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Huomionarvoisten lajien esiintymispaikat merkittiin 

myös näkyviin. 
 

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

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

systemaattisesti. 

 

 

3. LUONTOINVENTOINTI 

 

Suunnittelualueen rantavyöhykkeiden metsät ovat enimmäkseen nuorehkoja tai varttuneita 

havupuuvaltaisia sekametsiä. Suota ja soistunutta maaperää on varsin runsaasti. Tässä yhteydessä 

mainittakoon esimerkiksi Iso-Hakojärven ja Ala-Tervajärven ranta-alueet ja laajoja hakkuuaukkoja 

löytyy myös ranta-alueiden läheltä.  

 

3.1 Topografia ja geomorfologia 

 

Ylä-Tervajärvellä on suunnittelualueen maaperä laajalti kivistä, osin jopa lohkareista 

pintamoreenia. Topografia on lähes kauttaaltaan jyrkkäpiirteisesti vaihtelevaa ja korkeuserot ovat 

suuria, jopa 40m. Aluetta voidaan luonnehtia jyrkäksi mäkimaaksi. Tasaisinta on Hakojoen suuosan 

jokideltalla, joka on lähes järven pinnan tasossa ja täten tasankomaata. Jyrkkäpiirteinen topografia 

ei suosi laajaa soistumista ja täten verraten ohuet eloperäisen aineksen kerrostumat rajoittuvat 

kapeisiin kuruihin selänteiden välissä. Ainot laajemmat eloperäisen aineksen kerrostumat sijaitsevat 

Tervalahden pohjukassa ja Hakojoen deltalla. Rannat ovat paikoin jyrkkiä ja kovapohjoisia, osin 

kivisiä ja lohkareisia (ks. kuva 1).  

 

 
Kuva 1. Ylä-Tervajärven kivikkoista rantaa. Relatiiviset korkeuserot ovat 

suuria. 

 

Alueella on havaittavissa heikko kaakko-luode suuntautuneisuus. Selviä geomorfologisia 

muodostumia ei oikein ole havaittavissa.  Lajittuneidenkaan ainesten suhteen ei selviä muodostumia 

ole havaittavissa. Lajittuneita aineksia (purokerrostumia, pieniä deltoja ja uomatäytteitä) on 

kerrostunut järveen laskeviin uomiin ja niiden suuosaan, mutta ne ovat pieniä, lukuun ottamatta 

laajaa Hakojoen deltaa.   

 

Hakojoen topografiset erot uoman ja ympäröivien selänteiden kohdalla ovat paikoin yli 20 m, mutta 

kohti Ylä-Tervajärveä mentäessä relatiiviset korkeuserot tasoittuvat ja jokisuun deltassa 

korkeuseroja ei juuri ole.  Hakojoki on vuosisatojen ajan kuluttanut uomansa läpi kallio -ja 
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moreeniselänteiden ja kerrostanut kuljettamaansa materiaali uoman eri kohtiin sekä laajemmin 

suuosan deltalle. Jokiuomassa on runsaasti hiekkaisia suvantopaikkoja ja toisaalta karuja 

lohkareikkoja. Myös pienissä sivu-uomissa on samanlaista kulumis- ja kerrostumismuotoja. Joen 

koskipaikat sijoittuvat kallioperän kynnyskohtiin (Talaskoski, Myllykoski ja Hakokoski) ja täällä 

kallioperä on selvästi nähtävillä. Uoman eteläosassa sen reuna-alueet ovat soistuneita ja moreenin 

päällä on paikoin paksukin turvekerros. Muualla pääasiallinen pintamaalaji on moreeni.  Varsinaisia 

glasigeenisiä geomorfologisia muodostumia ei ole. 

 

 
Kuva 2. Hakojoen eteläosan tulvametsää. Maaperä on soinen. 

 

 
Kuva 3. Iso-Hakojärven eteläosan tasankomaata. 

 

Iso-Hakojärven ranta-alueet ovat eteläosassa suunnittelualuetta hyvin tasaiset (ks. kuva 3 yllä). 

Relatiiviset korkeuserot jäävät alle 7 m ja aluetta voidaan kutsua kankaremaaksi. 

Pohjoisempanakaan eivät korkeuserot ylitä 20 m ja pohjoisosaa voidaan luonnehtia loivaksi 

mäkimaaksi. Maaperän tasaisuus on aiheuttanut turvemaannoksen kehittymisen suunnittelualueen 

eteläosaan. Ojitukset ovat olleet laajoja. Pohjoisempana ablaatiomoreeni reunustaa ranta-alueita ja 

jyrkemmästä topografiasta johtuen ranta-alueiden soistuminen on paljon vähäisempää. sen sijaan 

rannat ovat kovapohjaisia ja kivisiä. Erityisiä geomorfologisia muodostumia on harvalti. Hakoniemi 
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on laajahko lähes itä-länsi suuntainen drumliini. Tervaniemen länsipuolella on muutama 

matalalahko ablaatiomoreeni tai pohjamoreenin paksunnos.  

 

Ala-Tervajärven osa-alueen vähäisimmät korkeuserot ovat eteläosassa, jossa korkeuserot jäävät alle 

10 m. Turpeen muodostuminen on ollut tällä alueella voimakasta (ks. kuva 3 alla). Siellä täällä 

tasaisesta maastosta pistää esiin moreenikumpareita kuten Kiviniemekkeellä ja sen pohjoispuolella 

Talvipuron ympäristössä. Tällä alueella on myös peruskallio näkösällä.  

 

  
Kuva 4. Ala-Tervajärven kankaremaata. Soistuminen on tasaisen topografian  

johdosta yleistä. 

 

Suuremmat korkeuserot ovat Salminiemen – Alarannanlahden alueilla, joilla ne voivat olla jopa 20 

m. Maaperä on moreenia ja turpeen muodostuminen on rajoittunut selänteiden välialueille ja lahden 

pohjukoihin (mm. Alarannanlahti). Salmenniemen-Tervasalmen alueella ei soistumista ja turpeen 

muodostumista ole. Geomorfologisista muodostumista voi mainita pienet 

ablaatiomoreenikumpareet Kiviniemekkeen alueella ja sen pohjoispuolella. Muualla pohjamoreeni 

peittää maankamaraa. 

 

3.2  Vesialueet ja vesistöt 

 

Hakojärvien yhteenlaskettu pinta-ala on 281,9 ha ja suurin syvyys 16,8 m. Vedenväri on erittäin 

ruskea ja täten järvet ovat hyvin humuspitoisia. Rehevyystasoltaan Hakojärvet luokitellaan lievästi 

reheväksi. Kokonaisfosforipitoisuus on keskimäärin 19 (15-28 µg/l) ja happamuudeltaan neutraali. 

 

Ala-Tervajärven pinta-ala on  83,8 ha ja suurin syvyys 7,4 m. Järven vedenväri on Ruskea ja vesi on 

humuspitoinen. Väriluku on 97 (60-130 mg Pt/l).  Rehevyystasoltaan järveä voi luonnehtia lievästi 

reheväksi. Kokonaisfosfori on keskimäärin 14 (2-23 µg/l).  Happamuudeltaan Ala-Tervajärvi on 

lievästi hapan. pH: 6,4 (6,2-6,6 µg/l). 

 

Ylä-Tervajärven pinta-ala 132,4 ha ja suurin syvyys 18,4 m. Vedenväri on  erittäin ruskea ja järvi 

on humuspitoinen. Väriluku on keskimäärin 102 (60-130 mg Pt/l). Rehevyystasoltaan Ylä-

Tervajärvi on lievästi rehevä. Kokonaisfosfori on keskimäärin15 (2-23 µg/l).  Happamuus on 

neutraali. pH on 6,5 (6,2-6,7 µg/l). 
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3.3 Kasvillisuus 

 

Suunnittelualueen metsät ovat tuoreen kankaan kasvupaikkatyypin metsiä eli variksenmarja-

mustikka-tyyppiä. Metsät ovat myös mäntyvaltaisia ja edustavat alueen yleisintä metsätyyppiä. 

Kuivahkoja kankaita ja jopa kuivia kankaita tavataan kallioisilla alueilla erityisesti Ylä-

Tervajärvellä.  Suot ja ojikot (turvekankaat) ovat yleisiä: Erityisesti niitä on Iso-Hakojärven 

eteläosassa. Pienipiirteinen vaihtelu on kuitenkin suurta; esimerkiksi Ylä-Tervajärven 

luonnonsuojelualueen ympäristössä on sekä kuivan kankaan alueita että kuusikorpia hyvin pienellä 

alueella. 

 

Ylä-Tervajärvi 

Inventointi aloitettiin Ylä-Tervajärven Hietalahdelta kohti pohjoista liikkuen. Hietalahden 

pohjukkaan laskee suo-oja ja sen ympäristö on soistunut. Puusto on kuusi-mänty sekapuustoa. 

 
kasvillisuutta eteläosasta 

Empetrum nigrum, variksenmarja 3-4 

Linnea borealis, vanamo 1 

Betula nana, vaivaiskoivu 2-3 

Potentilla erecta, rätvänä 1 

Agrostiscapillaris, nurmirölli 1 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2-4 

Rubus arcticus, lakka 1-2 

Melampyrum pratense, kangasmaitikka 1 

Vaccinum myrtillus, mustikka 3 

Calluna vulgaris, kanerva 1 

Luzula pilosa, kevätpiippo 1 

Calamagrostis canescens, hietakastikka 1 

 

 
Kuva 5. Rotankallion alueen harvaa variksenmarja-mustikkatyypin 

kangasta. 

 

Puusto on tasaikäistä. Kun kuljetaan kohti pohjoista, säilyy puusto samantyyppisenä talousmetsänä. 

Hietalahden ja Rotankallion välisellä alueella on puusto mäntyvaltaisempaa kallioselänteiden 

lakialueilla ja niiden välisissä painanteissa kuten Uudislahteen laskevan suo-ojan ympäristössä 

kuusi-koivu -valtaista kosteaa kangasta, jolla on jopa korpimaisia piirteitä. Käenkaali, oravanmarja, 

korpi-imarre, tuomi, sudenmarja, lillukka ovat ainakin lajistossa. Luodonniemi on 

kasvillisuudeltaan ja geomorfologialtaan samanlainen kuin Rotankallion ympäristö. Topografia on 
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vielä jyrkkäpiirteisempää kuin edellä. Niemeltä avautuu kauniita näkymä kohti 

luonnonsuojelualuetta. Niemen pohjukassa on kapea soistuva korpijuotti, jolla on eri-ikäinen kuusi-

koivu lajisto. Juotin pohjoispuolella on ranta jyrkkä kallioinen ja lohkareista kuivaa tai kuivahkoa 

mänty-koivu kangasta kasvava lahti. 

 
Picea abies, kuusi 1 

Populus tremula, haapa 1 

Pinus sylvestris, mänty 3 

Betula pendua, rauduskoivu 2 

Vaccinum myrtillus, mustikka 4 

Empetrum nigrum, variksenmarja 3 

Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 3 

Solidago virgaurea, kultapiisku 1 

Linnea borealis, vanamo 1 

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1-2 

 

      
Kuvat 6ab. Vasemmalla Uudislahden korpijuottia ja oikealla Soikonlahden pohjukkaa. 

 

     
Kuvat 7ab. Vasemmalla Soikonlahden kallioista..kivistä itärantaa. Puusto on tasaikäistä kuivahkoa  

mäntykangasta. Oikealla kuva kohti Soikonlahden pohjukkaa. 
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Kuvat 8ab. Vasemmalla Tervalahden luhtasuota. Oikealla Tervalahden kallio-moreeniselänteiden harvaa 

kuivahkoa mäntykangasta. 

 

Luonnonsuojelualueella on selänteitä luonnehtivat kenttäkerroksen lajistoltaan mosaiikkimaisesti 

vaihtuvat kankaat aina mustikkatyypin kankaista variksenmarja ja kanervatyypin kallioihin. 

Kallioiden välissä on kapeita juotteja. Tervalahden pohjukka on soistunut ja rantaa reunustaa komea 

luhtareunus. Luhtasuon itäpuolella on kallioselänteitä, jolla mänty - kuusivaltaista puustoa. Puusto 

on talousmetsäkäytössä ja tasaikäistä. Tervalahtea kiertää soistunut reunus ja taaempana laaja 

aukkohakkuu ulottuu lähelle rantaa. Kun edelleen siirrytään kohti Hakojoen suuosaa, topografia 

alenee ja samalla maaperä muuttuu märäksi. Hakojoen suulla on laaja leveimmillään jopa noin 100 

m levä nuorta lehtipuuta ja pensaikkoa kasvava jokideltan tulvametsikkö, jossa 

inventointiajankohtana oli runsaasti lampareita ja lammikoita. Alue on lähes läpipääsemätön.  

 

Hakojoki 

Kun siirrytään varsinaiselle Hakojoelle, tulvatasanko kapenee huomattavasti. Alue on joskus ojitettu 

mutta se on kuitenkin tulvametsää. Tulvivan alueen reunoilla on jonkin verran kuusta ja mäntyäkin, 

mutta lehtipuusto dominoi joen läheisyydessä ja tulva-alueet ovat suurruoholehtoa. Kuljettaessa 

ylävirtaan maasto nousee hieman Talaskosken alueella ja männyn sekaan ilmaantuu hieman kuusta 

ja metsäkasvillisuudeltaan sitä voidaan luonnehtia tuoreeksi sekakankaaksi. Aivan korkeimmilla 

selänteillä on puusto lähes puhdasta männikköä. Metsäalueet ovat olleet talousmetsäkäytössä. 

Maapuita tai pystypökkelöitä ei ole, poikkeuksena ovat joen tulvarajan alapuoliset alueet, jossa 

maapuita on paikoitellen. Talaskosken itäpuolella ylävirtaan on laaja mäntyvaltainen räme (ojikko). 

Alue on ojitettu, mutta se on vähitellen palaamassa jo luonnontilaiseen suuntaan. 

 
Vaccinum myrtillus, mustikka 3 

Calluna vulgaris, kanerva 2 

Rhododendron tomentosum, suopursu 2-3 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 

Rubus arcticus, lakka 1-2 

Empetrum nigrum, variksenmarja 2 

Linnea borealis, vanamo 1 

Betula nana, vaivaiskoivu 2-3 

Potentilla erecta, rätvänä 1 

Agrostis capillaris, nurmirölli 1  

Melampyrum pratense, kangasmaitikka 1 

Luzula pilosa, kevätpiippo 1 

Calamagrostis canescens, hietakastikka 1 
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Kuva 9. Hakojoen alajuoksun tulvametsää. Tulva-alue laajenee huomatta- 

vasti jokideltalla. 

 

   
Kuva 10ab. Vasemmalla Talaskosken aluetta ja oikealla jokilaakson suurruoholehtoa. Alue tulvii 

säännöllisesti. 

 

 
Kuva 10. Hakojokeen laskevien suo-ojien ympäristöt ovat korpimaisia. 
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Myllykoskella Hakojoki on puhkaissut Myllyvaaran muodostuman ja muodostanut kauniin 

koskijakson. (ks. kuvat 12ab alla). Ennen koskea, on metsäkasvillisuus kuusen-koivun 

muodostamaa korpimaista ojikkoa. Se loppuu kun aletaan kiivetä ylös Myllyvaaraa: mänty 

runsastuu. Myllyvaaran lakialueen hakkuut ulottuvat lähimmillään täällä kosken alaosassa noin 100 

m päähän joesta. Huomionarvoisin kasvillisuus rajoittuu uoman läheisyyteen tulvavallin 

alapuoliselle alueelle (ks. kuva 13 alla). Lajistossa uoman lähellä on mm sudenmarja, lillukka, 

metsälauha, karjalanruusu, korpi-imarre, metsä-imarre, ketunlieko. Harmaaleppää on runsaasti. 

Myös maapuita ja pystypökkelöitä on siellä täällä. Alue on kaunista suuruoholehtoa. Myös 

Myllykosken yläpuolella sivu-uomat ovat lehtomaisen reheviä ja lajistollisesti monipuolisia. Kun 

kuljetaan kohtaan, jossa Hakojoki tekee jyrkän mutkan, voidaan tulvavallin alapuolisia tasanteita 

luonnehtia edellä kuvatulla tavalla. Hakokoski on hieman vaatimattomampi koski ja joki kulkee 

syvässä ja kapeassa uomassa, jolloin mainitut jokivarsilehdot ovat pienempiä ja puuttuvat paikka 

paikoin kokonaan. Tällä alueella laajat hakkuut ovat ulottuneet aivan suojelualueen rajaan asti ja ne 

jatkuvat aina maantielle 19237 asti. 

 

   
Kuvat 12ab. Myllykosken koskialuetta. Oikealla vanhan myllyn jäännökset. 

 

 
Kuva 13. Kasvillisuus on Myllykosken alueella lehtomaisen rehevää. 

 

Iso-Hakojärvi 

Hakojärven puolella on totutettu laajoja hakkuita. Rantaan on jätetty kapea hakkaamaton vyöhyke. 

Ranta on soistuva rämemäinen ja se jatkuu samanlaisena, kun saavutaan varsinaiselle järvelle (ks. 

kuva 14). Hakkuiden itäpuolella aina suunnittelualueen rajalle asti on puusto isovarpuista rämettä, 

lähinnä ojikkoa, jossa mänty muodostuu yksinomaan puukerroksen (ks. kuva 14). 
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 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 3 

Vaccinum myrtillus, mustikka 2  

Empetrum nigrum, variksenmarja 2 

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 

Rhododendron tomentosum, suopursu 3 

Calluna vulgaris,  kanerva 1-2 

Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1  

Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1 

Agrostis capillaris, nurmirölli 1-2 

Deschampsia flexuosa , metsälauha 1  

 

 
Kuva 15. Hakojoen ja Iso-Hakojärven yhtymäkohtaa. Kasvillisuus on ojikkoa. 

 

Puusto on tasaikäistä. Kenttäkerroksessa puolukka, mustikka, variksenmarja, suopursu ja rannan 

lähellä myös juolukka muodostavat kasvuston. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. 

Hakoniemessä olevat tilat eivät sisälly kaavoitettavan alueeseen. Inventointia jatkettiin niiden 

eteläpuolelta. Ranta-alueella Tervalahdesta aina Tervaniemeen asti on suoritettu laajoja hakkuita 

(ks. kuva 16b). Rannassa on kapea mäntyä ja koivua kasvava vyöhyke. Kenttäkerroksessa on 

puolukkaa, mustikkaa, variksenmarjaa, sananjalkaa, metsälauhaa, suopursua jne. Ranta on soistuva, 

luhtainen (ks. kuva 16a). Etelässä ei alueella ole toteutettu hakkuita. Puukerros on verraten nuorta 

tasaikäistä ja yksilatvuksista mäntyä. Lehtipuuna on vähäisesti nuorta koivua sekapuuna. Pohja on 

soinen ja metsäluokittelussa aluetta voisi luonnehtia rämeestä syntyneeksi ojikoksi. Rämeelle tutut 

kenttäkerroksen lajit dominoivat. Ranta on sarainen ja luhtainen. 

 

   
Kuvat 16ab. Vasemmalla Iso-Hakojärven rämerantaa. Oikealla kuva etelämpää, jossa laaja  

avohakkuu ulottuu rantaan asti. 
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Ala-Tervajärvi 

Ala-Tervajärven inventointi aloitettiin suunnittelualueen eteläosasta jokiosuudelta. Rantavyöhyke 

on laajalti soistunutta (tulvivaa) joen varren tulvametsää (ks. kuvat 17). Puusto on pääosin 

nuorehkoa koivua. Kenttäkerroksessa on paikoin lehtomaisen kankaan lajistoa kuten oravanmarjaa, 

metsätähteä ja käenkaalta.  Kun tullaan järven puolelle, muuntuu koivuvaltaisuus tavanomaisen 

mäntyvaltaisen rämeen suuntaan. rannassa on edelleen nuorta koivua hieman runsaammin. 

Kenttäkerroksessa on puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa, lakkaa, juolukkaa, suopursua ja muuta 

tyyppilajistoa. Topografia nousee kun tullaan niemekkeelle. Mänty dominoi edelleen ja sekapuuna 

on harmaaleppää ja koivua. Puustoa on harvennettu.  

 

    
Kuvat 17ab. Kuvissa Ala-Tervajärven eteläpuolen joen varren suurruohoista tulvametsää. Lehtipuuta on runsaasti. 

 

 
Kuva 18. Edellisiä kuvia hieman pohjoisempaa. Pohja on kosteaa ja  

lehtipuuston osuus on huomattava. Alue on ojitettua.  

 

Mustikka, suopursu, puolukka, variksenmarja ja lakka sekä jokapaikansara, luhtasara, paikoin myös 

ruohokanukka jne vaihtelevat kenttäkerroksessa kun siirrytään kohti pohjoista. Puusto on 

mäntyvaltaista sekapuustoa. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Puusto on myös 

yksilatvuksista.  Seuraavan niemekkeen (etelästä lukien 4.) eteläpuolella on korpimainen painanne. 

Kun edelleen siirrytään kohti pohjoista, maaperä soistuu ja kasvillisuus on mäntyvaltaista ojikkoa. 

kuusta ja koivua on jonkin verran rannan läheisyydessä. Talvipuron ympäristö on kuusivaltaista 

sekapuustoa (ks. kuvat 20ab alla). Sen pohjoispuolella maasto nousee ja mänty on uudelleen 

valtalaji. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Puusto on myös yksilatvuksista. Puusto jatkuu 

samanlaisena aina Alarannanlahdelle asti. Sen pohjukka on kosteampaa, mutta mänty on edelleen 

valtalaji. Puusto on tällä alueella edellistä nuorempaa istutuspuustoa. Salmenniemen puusto on 
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tuoretta mäntykangasta, hieman kookkaampaa, mutta tasaikäistä. Kenttäkerroksen valtalaji on 

mustikka ja sen ohella on variksenmarjaa, puolukkaa ja korkeimmilla kuivahkon mäntykankaan 

kohdilla myös kanervaa ja puolukkaa.  

 

   
Kuva 19ab. Vasemmalla tavanomaista kuusi-mänty sekapuustoa rannan keskiosasta. Oikealla 

kostean painanteen kuusikkoa Talvipuron eteläpuolelta (ks. kartta). 

 

    
Kuvat 20 ab. Vasemmalla Talvipuro ja oikealla sen lähiympäristöä. Puusto on kuusivaltaista sekapuustoa 

Puro ei ole luonnontilainen. 

 

3.4 Maisema ja näkymät 

 

Ylä-Tervajärvellä maisemakuva on rosoinen. Maisemakuva on selkeästi luonnonmaisemaa vaikka 

ihmistoiminnasta kertovia hakkuualueita on siellä täällä.  Rantavyöhykkeellä vaihtelevat kallioiset 

ja lohkareiset jyrkkärinteiset rannat ja selänteiden väliset soistuneet painanteet. Kallioperän 

ruhjeisuus ilmenee hyvin aina Hietalahdelta Tervalahdelle ulottuvalla alueella. Pohjoisessa 

Hakojoen suulla on maisemakuva ”tasaisempi”. Soikonlahti on vuonomainen kapea lahti. Parhaiten 

rantavyöhykkeen maisemakokonaisuus avautuu vesialueelta, mutta myös rannalla kallioiden ja suo-

alueiden vaihtelevuus tulee kauniisti esille.  Rotankallio, Luodonniemen kärkialue, Soikonlahti ja 

Kirkkokallio ovat luonnonmaiseman kiintopisteitä (ks. kuva 21a). Näkymät rannalla ovat lähinnä 

puoliavoimet.  
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Kuvat 21ab. Vasemmalla Ylä-Tervajärven komeaa rantakalliota. Oikealla Hakojoen jokimaisemaa. 

 

Hakojoella maisemakuvaa hallitsevat kosket ja niiden lähiympäristöt. Paikka paikoin jokinäkymät 

joki- ja erityisesti koskiosuuksiin ovat vaikuttavia (ks. kuva 21b). Myös erilainen äänimaisema 

liittyy koskialueisiin (Talaskoski, Myllykoski ja Hakokoski). Jokilaaksoon avautuu kauniita 

näkymäsuuntia läheisiltä moreeniselänteiltä. Jokilaakson ulkopuolella on maisemakuva 

huomattavasti tavanomaisempi ja paikoin jopa tärveltyneet laajojen hakkuiden myötä. (Hakokosken 

–Myllykosken tausta-alueet) 

 

Iso-Hakojärvellä ranta-alueen maisemakuva on tavanomainen; vesialueelta käsin tarkasteltuna ei 

erityisiä maisemallisia kiintopisteitä tai solmukohtia ole Tervaniemeä lukuun ottamatta. (ks. kuva  

22a). Hakoniemen tila erottuu kauniina kokonaisuutena. Laajat hakkuut vilahtavat paikka paikoin 

näkyviin. Näkymät ranta-alueella ovat avoimet (hakkuualueet) tai puoliavoimet (eteläosan nuori 

puusto ja pohjoisen harvennetut mänty-kuusi sekametsät). 

 

    
Kuvat 22ab. Vasemmalla Iso-Hakojärven Tervaniemi ja oikealla Alarannanlahden avokalliorantaa 

Ala-Tervajärveltä. 

 

Ala-Tervajärvellä maisemakuvaa voidaan yleisesti luonnehtia tavanomaiseksi peitteiseksi 

järvimaisemaksi. Ihmistoiminnan vaikutusta ei juuri ilmene. Koska erityistä topografista vaihtelua 

ei ole, ei myöskään erityisiä maisemallisia kiintopisteitä tai solmukohtia esiinny. Lahdet ovat laajoja 

ovaaleja tai puoliympyröitä, mutta niiden muoto ilmenee parhaiten vain ranta-alueelta käsin. Lahtia 

erottaa toisistaan lyhyet niemet, jotka ovat puustoisia ja peitteisiä.  Alarannanlahden (ks. kuva yllä) 

ja vain pohjoisen Salmenniemen –Tervasalmen alueella on maisemakuva huomionarvoinen sekä 

vesialueelta että rannalta käsin tarkasteltuna. Avokalliot ja ohut moreeniset selänteet tuovat 

vaihtelua maisemakuvaan ja näihin katse kiinnittyy. 

 

3.5. Linnusto 

 



 16 

Linnustoa selvitettiin kahdessa vaiheessa. Ensin muun luontoselvityksen yhteydessä 15.-16.6.2015 

ja yksityiskohtaisemmin 28.6.2015, josta selvityksestä on erillinen raportti. Varhaisemmassa 

selvityksessä on linnustoa havainnoitu muun työn yhteydessä. Pääpaino molemmissa selvityksissä 

oli alueella pesivän lajiston selvittämisessä sekä EU:n lintudirektiivi-, uhanalais- ja Suomen 

erityisvastuulajistossa.  
 

Tässä selvityksessä (15.-16.6) esitetyt lajit (19 kpl) kuuluvat  valtaosin tavalliseen havumetsien 

lajistoon ja metsien yleislajistoon. DIR- ja uhanalaislajien (9 kpl) lisäksi muuta erikseen mainittavaa 

lajistoa ei tavattu. Alla on esitetty 15.-16.6.2015 havaitut lajit suunnittelualueella (19; muutaman 

esiintymisestä suunnittelualueella ei ole varmuutta).  
 

Laji     Järvi/kohde 

Naurulokki (Larus ridibundus)  NT  Ala-Tervajärvi/eteläosa 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)  DIR  Ala-Tervajärvi /ei pesine alueella ? 

Kalalokki (Larus canus)    kaikilla järvillä; ei pesi kaikilla 

Kalatiira (Sterna hirundo)   DIR, EVA  Ylä-Tervajärvi/eteläosa 

Tukkakoskelo (Mergus serrator)  NT, EVA  Iso -Hakojärvi , ei pesine ? 

Metso (Tetrao urogallus)   DIR, NT, EVA Hakojoki / Talaskoski 

Teeri ( Tetrao tetrix)  DIR, NT, EVA  Hakojoki/keskiosa, Ylä-Tervajärvi 

Kuikka (Gavia arctica)   DIR  Ala-Tervajärvi/Alarannanlahti  

Kurki (Grus grus)  DIR  Hakojärvi ?  

Käki (Cuculus canorus)    Ala-Tervajärvi, Ylä-Tervajärvi  

Talitiainen (Parus major)    Ylä-Tervajärvi  

Västäräkki (Motacilla alba)    Ala- Tervajärvi 

Käpytikka (Dendrocops major)    Ylä-Tervajärvi 

Huuhkaja (Bubo bubo))  DIR  Ylä-Tervajärvi /Soikonlahti  

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)  EVA  Ylä-Tervajärvi /Kirkkolahti ym 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)   kaikilla järvillä, Hakojoki 

Peippo (Fringilla coelebs)    kaikilla järvillä 

Valkoviklo (Tringa nebularia)    Ylä-Tervajärvi, Iso- Hakojärvi 

Punarinta (Erithacus rubecula)    Hakojoki ? Ala-Tervajärvi 

Vihervarpunen (Carduelis spinus)   kaikilla järvillä,ehkä Hakojoki 

 

Tarkemmassa raportissa (28.6.2015) esitetyt parimäärät ovat suuntaa-antavia ja eivät ole tarkkoja 

lukuja. Ainakin osa niistä on hyvin todennäköisesti myös aliarvioita. Tarkemmassa selvityksessä 

havaittiin Ylä-Tervajärvellä 27 lajia, joista 7 sisältyy uhanalaisluokitukseen. Ala-Tervajärvellä 

tehtiin havainto 19 lajista, joista 5 on uhanalaislajia.  Runsaimpia lajeja olivat peippo ja pajulintu 

joita tavattiin kaikilla järvillä.  Linnusto jakaantui suhteellisen tasaisesti eikä voida erityisesti 

osoittaa olevan erityisen merkittäviä alueita sen enempää lajistollisesti kuin määrällisestikään. 

 

Havainnot ovat molemmissa selvityksissä suurelta osin samoja, mutta tarkemmassa selvityksessä 

(28.6.2015) havaittiin aikaisemmin havaitsematta jääneistä lajeista mm tiltaltti (Ala-Tervajärvi), 

hömotiainen (Ala-Tervajärvi), järripeippo (Ylä-Tervajärvi), palokärki (Ylä-Tervajärvi) ja närhi 

(Ala-Tervajärvi). 
 
 

4.  SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO 

 

Suunnittelualueella on kaksi erillistä perustettua luonnonsuojelualuetta; Ylä-Tervajärven 

Kirkkolahden alueella sekä Hakojoen Myllykosken alueella. Ne sisältyvät erillisalueina   

laajaan Joutsensuon – Mustosensuon Natura-alueeseen (FI1200 054).  

Hakojoessa sijaitsevan Myllykosken rannoilla sijaitsee rehevää suurruoho- ja suursaniaisvaltaista 

lehtoa, sekä koivuluhtaa. Jokea seuraa kapea lehto/suovyöhyke, minkä ulkopuolella on puolukka-

mustikkatyypin metsää. Alue on luonnontilainen ja lajistossa tavataan uhanalaisia myyränporrasta 
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(V) ja lehtomataraa (-/S). Paikalla kasvaa myös uhanalaisia sammalia. Puusto on luonnontilaista ja 

sulkeutunutta. Alueella on lähde. Myllykoskessa on vanhan myllyn rauniot ja joen etelärannalla on 

merkkejä majava-asutuksesta. 

Hiidenkirkko on noin kolmesataa metriä pitkä, komea ja karu rotko. Ympärillä on variksenmarja-

puolukkatyypin mäntymetsää, joka näyttää joskus käsitellyltä. Alueella on sammaloituneita 

maapuita sekä kelomaapuita. Lähistöllä olevat suot ovat ojittamattomia ja melko karuja isovarpu-, 

pallosara- ja tupasvillarämeitä. Tervalahden eteläpuolella olevalla suolla on pienellä alalla 

keskustavaikutteista lettorämettä. Hiidenkirkon pohjoispuolella on mesotrofinen lähde. 
 

Myllykoski on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Vesialueiden suojelussa sovelletaan vesilain 

säännöksiä. Hakokylän Hiidenkirkko on yksityismaan luonnonsuojelualue. 

 

 
Kuva 23. Hiidenkallion ja Hakojoen luonnonsuojelualueet (vasemmanpuoliset alueet) 

ovat osa laajempaa Natura-aluetta. 

 

5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET 

 

A. 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. 

 

B. 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:  
 lähteet ja niiden lähiympäristöt, 

 purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen lähiympäristöt 

 pienten lampien välittömät lähiympäristöt 

 rehevät ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet  



 18 

 metsäkortekorvet ja  

 letot 

 rehevät lehtolaikut 

 pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

 jyrkänteet, rotkot ja kurut 

 hietikot,  

 kalliot, kivikot, louhikot,  

 vähäpuustoiset suot  

 rantaluhdat 

 

Metsälain tarkoittamia elinympäristöjä ovat Ylä-Tervajärvellä nykyisellä 

luonnonsuojelualueella ja sen pohjois- ja eteläpuolella: jyrkänteet, kurut, kalliot, Tervalahden 

rantaluhta, rehevät uomien reuna-alueet. Hakojoella nykyisellä suojelualueella ja sen 

ulkopuolella sijaitsevat kurut, jyrkänteet, rehevät lehtolaikut, rehevät korvet ja Ala-

Tervajärvellä eteläosan tulvametsä.   

 

C. Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §)  
 luonnontilaisen enintään 10 hehtaarin suuruisen fladan,  

 kluuvijärven tai lähteen   

 taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai 

järven luonnontilan vaarantamine on kielletty.  

 

Suunnittelualueella ei ole vesilain mukaisia kohteita. 

 

D. METSO -ohjelmaan otetaan mukaan erityisesti seuraavia LUMO  -elinympäristöjä: 

 lehdot 

 runsaslahopuustoiset kangasmetsät 

 pienvesien lähimetsät 

 puustoiset suot 

 metsäluhdat ja tulvametsät 

 harjujen paahdeympäristöt 

 maankohoamisrannikon metsät 

 puustoiset perinneympäristöt 

 kalkkikallioiden metsät 
 metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 

 

Metso-ohjelman mukaisista alueista mainittakoon metsäiset kalliot ja jyrkänteet Ylä-

Tervajärvellä ja tulvametsäalue (Ylä-Tervajärven / Hakojoen tulvadelta). Korpimaisia 

painanteita pienvesien lähellä on mm Ala - Tervajärven keskiosassa mm Talvipuro ja sen 

eteläpuolinen uoma, Ylä-Tervalahden Uudislahden ja Soikonlahden sekä Rotankallion 

korpimaiset painanteet. Ainakin ajoittain tulvivia pienialaisia metsälöitä on Hakojoen 

jokilaaksossa. 

 

E. 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 em. elinympäristöjä. 
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F. Uhanalaiset kasvillisuustyyppit  Raunion et.all (2008) mukaan 

 

Suunnittelualueelta ei löydetty em. uhanalaisia kasvillisuustyyppejä. 

 

 

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 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto kahden (15.-16. ja 28.6 2015) tehtyjen 

linnustokartoituksesta. Yhteensä alueella havaittiin maastotöiden aikana yhdeksän  suojelullisesti 

merkittävää lajia. Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja tavattiin kolme: 

metso, kuikka ja kalatiira, jotka kaikki kuulunevat pesimälajistoon.  

 

Suomen kansainvälisiä erityisvastuulajeja (EVA) havaittiin yhdeksän (9) ja Suomen UHEX-

lajistosta havaittiin neljä silmälläpidettävää (NT) lajia jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien 

kriteerejä eivätkä lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin (Taulukko 1).  
 

Taulukko 1: Molempien kartoitusten yhteenvetotaulukko. Maastossa havaitut suojelullisesti merkittävät 

lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen 

uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä), EVA = Suomen 

kansainvälinen erityisvastuulaji. 

 

                  DIR          UHEX            EVA 

Tukkakoskelo Mergus serrator              NT              X 

Metso Tetrao urogallus                 X             NT              X 

Kurki Grus grus                X   

Rantasipi Actitis hpoleucos                X            NT  

Laulujoutsen Cygnus cygnus                  X   

Kuikka Gavia arctica                 X                        

Teeri Tetrao terix                 X   

Naurulokki Larus ridibundus                              NT                    

Kalatiira Sterna hirundo                 X               X 

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus                                    X       

Palokärki Dryococopus martius                 X   

Huuhkaja Bubo bubo                 X   

Tiltaltti Phylloscopus collybita              RT  

Yhteensä  9 4 4 
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7. SUOSITUKSET 

 

Luontoselvityksen perusteella on annettu joitain suosituksia alueella havaituista kohteista.  

 

Taulukot 2-5. Huomionarvoiset kohteet. Numerointi viittaa karttaan. 
 

Ylä-Tervajärvi/ Kohde  Maankäyttösuositus  

 

1. Rotankallio 

kaunis maisema-alue; ma 

2. Rotankallio korpijuotti; paikallisesti merkittävä; luo tai MY 

 
3. Uudislahti 

korpimainen juotti; paikallisesti merkittävä; luo tai 
MY 

  
4. Luodonniemi-
Soikonlahti - Kirkkokallio 

maisema, geomorfologia, linnusto (osin jo SL); 
tulisi mahdollisesti laajentaa Luodonniemen ja 
Pahakallion alueita (SL, MY tai luo) 

 
5. Soikonlahti 

korpijuotti; paikallisesti merkittävä: luo tai MY 

 
6. Tervalahden luhta 

luhta; tulisi olla osa SL-aluetta (nro 4); erikseen 
myös MY tai luo 

 

7. Hakojoen delta 

tulvametsä, geomorfologia; MY tai luo 

 

Hakojoki /kohde  Maankäyttösuositus  

 
8.Hakojoen jokilaakson 
tulvametsät ja 
suurruoholehdot 

 

 
useita pitkin jokiosuutta; liitetään osaksi olemassa 
olevaa SL-aluetta (nro 9) tai MY tai luo 

9. Hakojoen 
luonnonsuojelualue 

kosket, kurut, jokivarsilehdot, tulva-alueet; 
olemassa oleva SL: mahdollinen laajennus 
alavirran suurruoholehdoille ja joen varren 
tulvametsille 

 

Iso-Hakojärvi/ kohde  Maankäyttösuositus  

ei kohteita ei erityisiä maankäyttösuosituksia 

 

Ala-Tervajärvi/ kohde  Maankäyttösuositus  

 
10. eteläosan koivuletto 
ja tulvametsä 

tulvivaa joenvarsimetsää; MY tai luo 

 
11. rannan keskiosa 

 
korpimainen juottti; MY tai luo 

  
12. Talvipuron ympäristö 

 
puron lähialue; MY tai luo 
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Luontoselvityksessä tuli esiin Ylä-Tervajärven nykyisen luonnonsuojelualueen mahdollinen 

laajentaminen. Myös Hakojoella tulisi tutkia mahdollisuutta laajentaa nykyistä suojelualuetta. 

Lisäksi suunnittelualueella on alueita ja kohteita, jotka tulisi muuten huomioida alueen 

rantarakentamista suunniteltaessa.  Yllä olevissa taulukoissa (taulukot 2-5) on esitetty suosituksia 

alueen maankäytöksi. 

 

Pääosa suunnittelualueesta voidaan luonnehtia kuitenkin luonnehtia kasvillisuudeltaan ja 

luonnonympäristöltään tavanomaiseksi. Rakentamisen voimakkaaseen rajoittamiseen 

ympäristösyistä ei ole tarvetta.  

 

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. Rotankallio   arvoluokka 2     

2. Rotankallio   arvoluokka 2    

3. Uudislahti   arvoluokka 2     

4. Luodonniemi - Soikonlahti - Kirkkokallio arvoluokka 3     

5. Soikonlahti   arvoluokka 2   

6. Tervalahden luhta  arvoluokka 3   

7. Hakojoen delta   arvoluokka 3 

8. Hakojoen jokilaakson tulvametsät ja jokivarsilehdot arvoluokka 3 

9. Hakojoen luonnonsuojelualue  arvoluokka 3 

10. eteläosan koivuletto ja tulvametsä arvoluokka 2 

11. rannan keskiosa  arvoluokka 2 

12. Talvipuron ympäristö  arvoluokka 2    

  

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

pysyviä maisema- tai luontovaurioalueita ei esiinny. 
 

 

8. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Ylä-Tervajärvellä ympäristövaikutuksia olemassa olevaan SL- ja Natura-alueeseen ja muihin 

huomioituihin luontoarvoihin voidaan välttää sijoittamalla mahdollinen lisärakentaminen aivan 

suunnittelualueen eteläosaan Hietalahden pohjois- ja eteläpuolelle.  Rakentamista voidaan myös 

ohjata Tervalahden keskiosaan, jonka läheisyyteen on jo rakennettu metsäautotie.  Rakentaminen 

Rotankallion-Kirkkokallion väliselle alueelle aiheuttaisi suuria maisemakuvallisia muutoksia, 

pirstoisi suojuotteja ja kuruja. Tieverkoston rakentaminen muuttaisi geomorfologiaa ja hydrologiaa 

huomattavasti. Tärkeimmät alueet (mm. Kaavan ulkopuolinen Hiidenkirkko) on muodostettu 

luonnonsuojelualueeksi. Sen rajauksessa ulkopuolisia alueita ei ole pidetty niin merkittävinä. 

 

Hakojoen välittömään läheisyyteen ei tulisi osoittaa rakentamista kuin muutamille 

moreeniselänteille tai etäämmälle rantaviivasta moreeniselänteille. Laajat alueet ovat turvepohjaisia 

ja soistuneita ja säännöllisesti tulvivia ja rakentaminen esimerkiksi Talaskosken eteläpuolen ranta-

alueelle olisi hankalaa. Talaskosken kallio-moreenikumpareille etäämmäksi rannasta sijoittuva 

pienimuotoinen (kalamökki) rakentaminen on mahdollista. Myös maantien 19237 itäpuolelle 

Hakoniemen rantaan voidaan rakentamista osoittaa. 
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Iso-Hakojärven rantaa ei rakentamiselle ole esteitä. Alueen eteläosa on kosteaa ojikkoa ja 

rakentaminen edellyttää maan korottamista. Mahdollinen rakentaminen ei aiheuta kuitenkaan 

merkittävää muutosta alueen nyky-ympäristöön. Rakentamista tulisi pyrkiä ohjaamaan kohoumille. 

 

Ala-Tervajärven eteläosa on tulvivaa koivuvaltaista jokivarsimetsää eikä sovellu erityisen hyvin 

rantarakentamiseen. Rakentamista voidaan sen sijaan osoittaa keski - ja etenkin pohjoisosan 

kalliomoreeniselänteille (Alarannanlahden eteläosa ja Salmenniemi). Lisäksi maantie kulkee melko 

lähellä mainittuja alueita. 

 

 

Sauvossa 20. toukokuuta 2016 

 

 

EKOTONI KY 
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