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Niemenharjun alueen luontoselvitys 

1 Johdanto 

Pihtiputaan kunta on laatimassa Niemenharjun matkailualueelle asemakaavaan. Kuvassa 1 on esitetty 
sijainti ja kaava‐alueen rajaus. Tässä raportissa esitellään alueella toukokuussa 2015 tehdyn luonto‐ ja 
linnustoselvityksen tulokset ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset ja suositukset. 
 
Tarkemmat pohjatiedot alueesta on esitelty alueelta laaditussa esiselvitysraportissa.   
 
Maastotyöt FM Tuomo Pihlaja FCG Oy:stä. Raportin laati FM Tuomo Pihlaja FCG Oy:stä.  
 

2 Selvitysalue 

Selvitysalue sijoittuu 4-tien ja Kolima-järven väliselle alueelle rajautuen etelässä 
Lylynlampeen. Alueella on ollut aiemmin matkailutoimintaa ja vanha leirintäalue. 
Lisäksi suuri osa selvitysalueesta on ollut viljelykäytössä. 

 

Kuva 1 Selvitysalue. 
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3 Menetelmät 

Koko selvitysalue kuljettiin läpi jalan aamulla 12.5.2015 klo 7:30-10:00. Alueelta 
kartoitettiin luontotyypit, pesimälinnusto ja tarkasteltiin mahdollisten uhanalaisten 
lajien esiintymistä. Alueelta etsittiin merkkejä liito-oravista 
papanakartoitusmenetelmällä ja arvioitiin alueen sopivuutta lajille. Viitasammakon 
esiintymistä kartoitettiin kuuntelemalla Lylynlammen ranta-alueiden kosteikot. 

4 Tulokset 

4.1 Luontotyypit 

 

Kuva 2 Niemenharjun luontotyyppikartta. 

Alueen itäosan muodostaa Niemenharjun harjualue, jossa puusto on pääosin 
varttunutta ja vanhaa mäntyä (Kuva 2, kuvio 1). Kasvupaikka on kuivahkoa kangasta 
(VT, puolukkatyyppi). Alueella on leirintään liittyvää tiestöä ja runsaasti mökkejä. 
Metsäpohja on monin paikoin kulunut ja osin heinittynyt. Puusto on iäkästä, mutta 
lahopuustoa ei juuri esiinny lukuun ottamatta Lylynlammen itärantaa, jossa sitä on 
niukalti. 
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Kuva 3 Niemenharjun Koliman puoleista rinnettä. Alueella on vanhoja lomamökkejä. 

Niemenharjun ja Harjulan tilan välisessä painanteessa on pieni suoala (Kuva 2, kuvio 
2), jonka pääosan muodostaa isovarpuräme. Suo vaihettuu hyvin kapean 
kangasrämeen kautta kangasmetsiin. Suolta on poistettu lumen kaatamia ja katkomia 
mäntyjä. 

 

Kuva 4 Niemenharjun kapea isovarpuräme. 
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Harjulan tilan itäpuolella on kapea kaistale tuoreen kankaan (MT, mustikkatyyppi) 
varttunutta sekametsää (Kuva 2, kuvio 3). Puustossa on kookkaita kuusia ja mäntyä 
sekä koivua. 

 

Kuva 5 Harjulan tilan takaista varttunutta kuusikkoa. 

Pääosan alueesta muodostaa entisen matkailukohteen ympäristön piha-alueet, maatilan 
pihapiiri ja eriasteisesti viljellyt peltomaat (Kuva 2, kuvio 4). Alueen rakennuksia on 
purettu ja rannan osin pensaikoitunutta aluetta on raivattu avoimeksi. 
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Kuva 6 Alueelta on purettu matkailuun liittyneitä rakennuksia. 

Avoimen alueen länsipuolella on vanhalle peltomaalle syntynyt varttuva koivikko, jonka 
alueella on runsaasti lahopuuta (Kuva 2, kuvio 5). Kuvion laidalla kulkee vanhassa 
ojalinjassa puro, johon liittyy monimuotoista kasvillisuutta. Tyypillisiä lajeja ovat 
luhtalitukka, mesiangervo, rönsyleinikki, metsäimarre, hiirenporras, nokkonen ja 
punaherukka. 
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Kuva 7 Peltomaalle syntynyttä koivikkoa. 

 

Kuva 8 Vanhaan pelto-ojaan syntynyt rehevä puroelinympäristö. 

Alueen aivan länsiosissa on vanhalle viljelysmaalle syntynyt nuori kuusikko (Kuva 2, 
kuvio 6). 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Niemenharjun 
luontoselvitys 

 7 (11) 

    
18.5.2015    
    
 
 
 

Lylynlammen rannalla on hyvin pieni rantasuo Lylynlammen koillisnurkassa (Kuva 2, 
kuvio 7.). Ranta on perattu pensaikoista vanhoihin peltoihin rajautuvien rantaosuuksien 
kohdalla. 

 

Kuva 9 Raivattua rantaviivaa. 

4.2 Pesimälinnusto 

Kaava-alue on osin rakennettua ja muutenkin vilkkaasti liikennöityä. Häiriötekijöistä 
johtuen vaateliaan ja aran metsälajiston, kuten suurten petolintujen esiintyminen 
alueella ei ole mahdollista. Alueella esiintyy tavanomaista metsien, avomaiden ja 
viljelysalueiden linnustoa. 

Alueella on varttunutta puustoa, mutta häiriötekijöiden johdosta alue ei ole erityisen 
houkutteleva vanhojen metsien lajistolle. 

Alueen metsäisillä osilla havaittiin lehtokurppa, rautiainen, räkättirastas, 
punakylkirastas, pajulintu, hippiäinen, töyhtötiainen, sinitiainen, talitiainen, peippo ja 
vihervarpunen. 

Lylynlammen rantapelloilla todettiin yksi kuovireviiri. 

Koliman rantaviiva on karua ja kasvillisuus on niukkaa. Rantaosuudella tavattiin vesi- ja 
rantalinnustosta ainoastaan yksi pari rantasipejä. 

Kaava-alue rajautuu Lylynlampeen, jonka rantaviivasta pohjoisosa kuuluu kaava-
alueeseen. Lammen pienen koon johdosta kaavan mahdolliset vaikutukset ulottuvat 
kuitenkin koko lammen alueella, mistä johtuen pesimälinnusto laskettiin koko lammen 
osalta. Paikalle tehtiin myös täydentävä käynti 15.5., jolloin lajiston ja yksilömäärien 
todettiin säilyneen pääosin samana. Lylynlammella havaittu lajisto ja havaintojen 
perusteella tehty arvio lammen pesimälajistosta on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Lylynlammella havaittu vesilinnusto. 

Havaitut lajit Havaitut yksilöt Parimääräarvio 
Laulujoutsen 2 1 
Haapana 2 2 
Sinisorsa 4 4 
Tukkasotka 12 5-7 
Telkkä 45 noin 10 
Silkkiuikku 4 2 
Härkälintu 2 1 
Merimetso 1 0 
Pikkulokki 18 5-10 
Kalalokki 1 1 
 

Linnuston esiintyminen Lylynlammella painottuu sen etelä- ja länsireunalle, missä ovat 
rehevimmät ilmaversoiskasvustot. Tällä on myös laulujoutsenen pesimäkumpu. 

Kartoituksen suhteellisen aikaisen ajankohdan vuoksi pikkulokin pesintää lammella ei 
saatu varmistettua.  Telkkien yksilömäärä lammella oli huomattava, mutta kaikki näistä 
tuskin pesivät lammelle. Merimetso on satunnainen harhailija. Muiden lajien osalta 
taulukossa esitettyjen parimääräarvioita voidaan pitää hyvinä minimiarvioina lammen 
pesimäkannasta. 

Lammella havaitut yksilömäärät olivat lammen kokoon nähden varsin korkeita ja 
pesimälajisto on monipuolinen. Vaarantuneen (VU) tukkasotkan parimäärä on 
huomattava. Parimäärä ylittää Maakunnalliset lintualueet –hankeessa määritellyn 
maakunnallisesti merkittävän pesimäalueen raja-arvon, joka on tukkasotkan osalta 5 
paria. Edellisvuodelta lammelta ilmoitetusta toisesta vaarantuneesta lajista, 
mustakurkku-uikusta ei nyt saatu havaintoa. Laji on kuitenkin piilotteleva ja voi olla 
vielä myös saapumatta alueelle, joten sen esiintymistä ei saatu suljettua pois. 

4.3 Liito-orava 

Alueen metsät ovat harjun osalta liian karuja liito-oravan tyypillisiksi elinpiireiksi ja 
suuri osa alueesta on myös lajille sopimatonta avomaata.  

Harjulan talon itäpuolella on kapealti varttunutta kuusipuustoa alueella, jossa 
kasvupaikkana on mustikkatyypin kangas. Tällä alueella liito-oravan esiintyminen on 
silmämääräisen arvion perusteella mahdollista. Merkkejä lajin oleskelusta ei kuitenkaan 
saatu huolellisesta papanaetsinnästä huolimatta.  

4.4 Viitasammakko 

Viitasammakkoa havainnoitiin kaavoitettavalta alueelta aamuntunteina. Lylynlammen 
rantaosuus voi olla soveltuvaa aluetta lajin esiintymiselle, mutta kartoituksessa sitä ei 
havaittu. 

Linnuston tavoin viitasammakolle sopivimmat alueet Lylynlammella sijoittuvat kaava-
alueen ulkopuolelle lammen etelä- ja länsiosiin. 

4.5 Muut huomioitavat lajit 

Alueella ei havaittu muuta huomioitavaa lajistoa, eikä sen esiintyminen ole alueen 
luonteesta johtuen todennäköistä. 
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5 Johtopäätökset 

Selvitysalueelta ei löytynyt huomioitavia suojeltavia tai uhanalaisia luonnontilaisia 
luontotyyppejä. Alue on ollut pitkään erilaisen maatalous- ja matkailutoiminnan 
alaisena. Alueen luonnossa on kuitenkin monia monimuotoisuutta lisääviä piirteitä 
kuten varttunutta puustoa ja lahopuuta. Olemassa olevat metsäalueet ja esimerkiksi 
Niemenharjun pieni suoalue tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää alueella luontoon 
perustuvaa matkailua. 

Lylynlammen todettiin olevan pesimälinnustoltaan merkittävä. Alueella esiintyy 
merkittävä määrä vaarantuneeksi luokiteltuja tukkasotkia. Lisäksi alueella pesii 
lintudirektiivin lajeista laulujoutsen ja todennäköisesti myös pikkulokki. Pesimälajeista 
laulujoutsen, haapana, tukkasotka, telkkä ja pikkulokki ovat Suomen kansainvälisen 
linnustonsuojelun erityisvastuulajeja. 

Lylynlammen linnustollinen arvo tulisi ottaa huomioon nyt suunniteltavan alueen 
kaavamääräyksissä, vaikka linnustolle tärkeimmät alueet sijaitsevatkin alueen 
ulkopuolella. Lammen pienen koon johdosta häiriö vaikuttaa koko lammen linnustoon. 
Tästä johtuen alueelle ei voi ohjata esimerkiksi huomattavaa veneilyä tai 
moottorivesiliikennettä kuten vesiskootterien käyttöä. 

Suositukset alueen linnustoarvojen huomioimiseksi: 

Kalastus & kalankasvatus 

Veneistä tapahtuvan kalastus voi aiheuttaa linnustollisia vaikutuksia, jos se on jatkuvaa 
- kuten voidaan arvioida, jos se perustuu istutettuun kalaan. Lammen pienen koon 
johdosta veneilyä on vaikea rajata vain lammen pohjoisosiin. Ongelmia voi aiheuttaa 
myös toistuva veneily, vaikka moottoreita ei käytetäkään. Kuvassa 10 esitetyllä 
punaisella osalla olisi hyvä rajoittaa veneilyä ja ongintaa huhtikuulta heinäkuun 
puoliväliin. Alue voidaan osoittaa esimerkiksi poijuilla tai köydellä, jossa on pälppiä. 
Rantakalastus ja onginta kaava-alueelta ei aiheuta häiriövaikutuksia. 

Kalan istuttamisen vaikutuksia linnustolle on vaikea arvioida ja vaikutukset riippuvat 
myös lammen nykyisestä ekosysteemistä. Petokalojen istuttaminen aiheuttanee 
muutoksia lammen ekosysteemiin. Vaikutus voi olla positiivinen, jos se esimerkiksi 
vähentää lintujen kanssa ravinnosta kilpailevien särkikalojen määrää. Toisaalta 
lohikalat voivat kilpailla linnuille tärkeästä hyönteisravinnosta. 
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Kuva 10 Vihreällä on esitetty alue, jolla veneily lintujen pesimäaikaan ei aiheuta 
merkittävää häiriötä ja punaisella alue, jolla veneilyä on syytä rajoittaa huhtikuulta 
heinäkuun puoliväliin. 

Saunominen ja rantapelit 

Nämä toiminnot eivät vaaranna linnustollisia arvoja, jos ne sijoittuvat nyt määritellylle 
kaavan alueelle eli matkailualueen rantaan. 

 

Ruoppaustarve lammen koillisrannalla (1000m3) 

Koillisranta ei ole linnuston kannalta oleellisen tärkeä ja arvion mukaan siinä pesii 
korkeintaan muutamia pareja sinisorsia/haapanoita. Arvokkaampi lajisto keskittyy 
lammen etelä- ja länsiosiin. Ruoppaus on mahdollista ilman merkittäviä vaikutuksia 
linnustoon. Samentumisen vuoksi suositeltava ajankohta on syksy, jotta se ei vaikuta 
pesivän lajiston ruokailumahdollisuuksiin. 
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

 

 

Jarmo Silvennoinen  Tuomo Pihlaja 
aluepäällikkö, rkm  suunnittelija, FM biologi 

 


