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1. Tausta 

 

Myllyniemen suunnittelutyön tavoitteena on kumota voimassa olevan vanha ranta-asemakaava ja 

saattaa voimaan aluetta koskeva Emäjoen rantayleiskaava. Ranta-alueelle osoitetut rakennuspaikat 

on jo suurimmaksi osaksi rakennettu. Luontoselvityksen tarkoituksena on tarkentaa alueen 

luontoarvoja ja selvittää haittaako rakennuspaikkojen laajentuminen ympäristöolojen säilymistä. 

Aikaisempi luontoa koskeva selvitys on rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä toteutettu 

(Suunnittelukeskus Oy, 2003). Rantakaava on niin vanha, että sen yhteydessä selvityksiä ei ole 

tehty. 

 

2. Luontoinventointi 

 

Inventointi toteutettiin siten, että ranta-alue käveltiin siten, että ensin inventointiin eteläosan 

purouoman lounaispuolen alue ja sitten käveltiin rantaa pohjoiseen ja itään. 

 

Inventointi aloitettiin alueelle länsiosaan johtavan tien (tilat 145:1, 145:2 ja 149:0 ) ympäristössä. 

Puusto tonteille johtavan tien lähialueella on tasaikäistä harvahkoa istutusmännikköä, noin 20 - 30 –

vuotiasta (ks. kuva 1a alla). Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Lehtipuuston osuus on  

vähäinen. Kenttäkerroksessa dominoivat mustikka ja variksenmarja. Kasvillisuus jatkuu 

samansuuntaisen, kun saavutaan Hyrynjärveen laskevan puron läheisyyteen (ks. kansi ja kuva 1b).  

Kuvat 1ab. Vasemmalla alueelle johtavan tien ympäristön tasaikäistä mäntykangasta. Oikealla vuolas puro 

jonka reunoilla on hieman muuta aluetta runsaammin kuusta, koivua ja harmaaleppää. 
 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1  

Calluna vulgaris, kanerva, 1-2  

Cornus suecica, ruohokanukka 2 

Deschampsia flexuosa ,metsälauha 1-2  

Trientalis europaea ,metsätähti 1 

Rubus idaeus, vadelma 1  

Empetrum nigrum, variksenmarja 3 

Vaccinum myrtillus, mustikka 3 

Rubus saxatilis, lillukka 1 

Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri 2 



Luzula pilosa, kevätpiippo 1 

Melica nutans, nuokkuhelmikkä 1 

Maianthemum bifolium ,oravanmarja 1  

Melampyrum pratense, kangasmaitikka 2  

Calamagrostis arundinace. metsäkastikka 1  

 

Kasvillisuus ei mainitun uoman ympäristössä eroa kovinkaan paljoa muusta metsäkasvillisuudesta. 

Jonkin verran puron reunoilla kasvaa kookkaita yksitäisiä kuusia ja harmaaleppää sekä koivua on 

runsaammin. Maapuita tai pystypökkelöitä ei ole tälläkään alueella. Uoma on luonnontilaisen 

kaltainen (ks. kansikuva ja 1b). Uoman lounaispuolen pihapiirien reunoilla on jonkin verran 

runsaammin kuusta ja koivua sekä harmaaleppää. 
 

Kuva 2. Eteläosan tontin pihapiiriä. Puusto reunoilla on harvaa männikköä. 

 

Kun siirrytään mainitun puron pohjoispuolelle, säilyy kasvillisuus samantyyppisenä tasaikäisenä 

mäntykankaana. Aivan rannassa on yksittäisiä koivua ja jokunen harmaaleppä sekapuuna. 

Kenttäkerroksen lajistossa ei tapahdu suuria muutoksia. Ranta on kivinen (ks. 3 kuva). 

 
Kuva 3. Eteläosan kivistä rantaa. Ranta on karu ja rannassa ei ole  

tyypillistä koivu-harmaaleppävyöhykettä. 



 

Pihapiirit rakennettuja ja metsäiset alueet ovat harvaa mäntyvaltaista kangasta. Maapuita tai 

pystykeloja ei ole ja puusto on pääosin yksilatvuksista. 

 
Vaccinum myrtillus mustikka 4  

Rubus saxatilis, lillukka 1 

Linnaea borealis vanamo 1  

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2  

Trientalis europaea, metsätähti 1 

Equisetum sylvaticum metsäkorte 1  

Maianthemum bifolium oravanmarja 1 

 

Lisäksi tonttien reunoilla on runsaasti heinälajistoa. 

 

Kuvat 4ab. Kuvissa tontin 149:0 ympäristöä. Ihmistoiminnan vaikutus näkyy alueen kasvillisuudessa selvästi. 

 

Tausta-alueiden kasvillisuus säilyy samantyyppisenä kun siirrytään pohjoiseen tilalle 22:24. 

Topografia jyrkkenee lievästi ja ranta muuntuu lohkareiseen suuntaan. Maapuita tai pystypökkelöitä 

ei esiinny ja lehtipuuston määrä on vähäinen. 

 

Kun siirrytään seuraavalle rakennetulle tilalle (22:23), topografia jyrkkenee entisestään ja ranta on 

kallioinen niemen kärkialueella (ks. kuva 5a) ja kasvillisuus säilyy samanlaisena mäntyvaltaisena 

kankaana, jossa mustikka ja variksenmarja muodostavat ehdottoman kenttäkerroksen valtalajin. 

Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. 

 

Kuvat 5ab. Kohti Myllyniemi kuljettaessa on ranta lohkareinen ja kärjessä on avokalliota. Mänty on pääpuulaji. 

Lehtipuustoa on niukalti. 

 

Calluna vulgaris,  kanerva, 2 

Luzula pilosa, kevätiippo 1 

Linnea borealis, vanamo 1 



Vaccinum myrtillus, mustikka 4 

Ledum palustre, suopursu 2 

Empetrum nigrum, variksenmarja 3 

Vaccinium vitis-idaea, puolukka 2 

Melampyrum pratense kangasmaitikka 2  

Trientalis europpaea, metsätähti 1 

Calamagrostis arundinace, metsäkastikka 1  

Agrostis capillaris, nurmirölli 1 

Equisetum sylvaticum, metsäkorte 1 

Solidago virgaurea, kultapiisku 1  

Deschampsia flexuosa , metsälauha 3  

 

Myllyniemen itäpuolella on kasvillisuus samanlaista. Tila 22:21 on vielä rakentamatta. Puusto on 

tälläkin alueella mäntyvaltaista kangasta, jonkun verran on nuorta lehtipuuta; koivua, harmaaleppää 

ja pihlajaa sekapuuna (ks. kuvat 6ab alla).  

 

Maapuita tai pystykeloja ei esiinny tälläkään alueella. Ranta on edelleen lohkareinen. 

Kenttäkerroksessa mustikka, variksenmarja ja puolukka ovat valtalajit. Kun siirrytään itään, on 

tontti 22:20 rakennettu ja suuri muutoksia ei kasvillisuudessa tapahdu.  

 

Kuvat 6ab. Vasemmalla rakentamaton tila 22:21. Tontilla on männyn ohella jonkin verran nuorta lehtipuuta.  

Kuva 7. Rakentamatonta aluetta. Puusto on vasta 

harvennettua männikköä.  

 

Tilojen 22:20 ja 22:19 väliin jää rakentamattoman rannan alue (ks. kuva 7), jolla puusto on 

harvennettua talousmetsää.  Sähkölinja kulkee kuvasta oikealle. Mänty on valtapuu ja puusto on 

pääosin yksilatvuksista. Joitain yksittäisiä koivuja on sekapuuna. Kenttäkerroksen lajistossa ei 

tapahdu muutoksia. Tila 22:19 on rakennettu. 

 



Kuva 9. Tilan 22:19 takaa kulkeva sähkölinja lähiympäristöineen. 

 

3. Ympäristövaikutukset 

 

Mahdollinen lisärakentaminen ja rakennuspaikkojen koon kasvaminen vanhaan rantakaavaan 

verrattuna Myllyniemen alueen rakennuspaikoille ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia ympäristö- ja 

luonnto-oloihin. Alue on jo entuudestaan rakennettu, ja alueen kasvillisuus mm. rakennuspaikkojen 

laajennusalueilla on tavanomaista talousmetsää ja pihapiirejä ja näiden välistä vaihettumisaluetta. 

Rakentaminen on jo nyt tapahtunut voimassa olevan rantakaavan ja sen rakennusalojen vastaisesti. 

Lajisto koko kaava-alueella on tavanomaista tuoreen tai kuivahkon mäntykankaan lajistoa. 

Kenttäkerroksen valtalajit ovat mustikka, puolukka ja variksenmarja. Erityisiä geomorfologisia 

muodostumia ei alueella esiinny – niemen kärjessä on avokalliota ja lohkarerantaa, mutta niiden 

nykyisiin luontoarvoihin ei mahdollinen lisärakentaminen vaikuta. Alueen eteläosa puroon ei 

kohdistu muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.  
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