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1 JOHDANTO 
 

Mikkelin satamalahden ympäristöön tehdään osayleiskaavaa. Kaavoitustyötä 
varten Mikkelin kaupunki tilasi kesällä 2010 kolmelta osayleiskaavaan sisälty-
vältä alueelta luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn on 
tehnyt FM Markku Nironen. 
 
Selvitysalueina olivat Kenkäveron puhdistamon ja Veturitallin alueet sekä nii-
den välissä sijaitseva valtatien ja sen liittymän sekä Pursialankadun rajaama 
täyttömaa-alue (kuva 1). 

 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti. 1. Kenkäveron puhdistamon alue, 2. täyttömaa-alue, 3. Vetu-
ritallin alue. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Selvitysalueen luontotiedot tarkistettiin Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluista. 

Mikkelin ratapiha-alueen kasvillisuutta inventoitiin vuonna 1994 (Tikkanen 
1994), jolloin etsittiin alueelta aiemmin löytyneitä uhanalaisia tai harvinaisia 
kasvilajeja. Veturitallin läheltä löydettiin etelänhoikkaängelmä, joka on uudes-
sa uhanalaistarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010). Ete-
länhoikkaängelmä kasvoi edelleen veturitallin lähellä kesällä 2008 Etelä-Savon 
ELY –keskus 2011). 
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Selvitysalueelta tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys heinä–elokuussa 
2010. Samalla selvitettiin vesilain 1 luvun 15a ja 17a §:n tarkoittamien kohtei-
den (suojellut pienvedet), metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden elin-
ympäristöjen ja luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luon-
totyyppien sekä muiden arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin erityisesti suojeltavien, uhanalaisten ja muiden merkittä-
vien lajien mahdollisiin elinympäristöihin sekä uhanalaisiin luontotyyppeihin. 

3.  SELVITYSALUEIDEN LUONNON NYKYTILA  

3.1  KENKÄVERON PUHDISTAMON ALUE 

Kenkäveron puhdistamo sijaitsee Savilahden länsirannalla. Selvitysalue rajau-
tuu pohjoisessa valtatiehen, lännessä Pursialankatuun, etelässä Kenkäveron 
pappilan peltoon ja idässä Savilahden rantaan. Selvitysalueen pinta-ala on noin 
7 ha. 

 

 
Kuva 2. 1. Kenkäveron jätevedenpuhdistamon alue. 2. täyttömaa-alue. 

 

Puhdistamon alue 

Puhdistamon rakennusten, altaiden ja teiden välisillä alueilla on nurmikkoa se-
kä yksittäin tai ryhminä mäntyjä, pihtoja, koivuja ja kuusia. Alueen etelä-, itä- 
ja länsireunoilla on puiden ja pensaiden muodostama vyöhyke, jossa kasvaa 
mm. vaahteraa, koivua, pihlajaa, mongolianvaahteraa, terttuseljaa, pihtoja, jät-
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titatarta, palsamipoppelia, taikinamarjaa, punaherukkaa, pihasyreeniä, viitapih-
laja-angervoa, idänkanukkaa ja karhunköynnöstä. 

 

Puhdistamon ranta-alue 

Puhdistamon rannassa, ajoluiskasta etelärajaan saakka, on sähkölinja, rivi koi-
vuja, harmaaleppää, raitaa, tuhka- ja kiiltopajua sekä muutama halava (ks. kan-
sikuva). Ajoluiskasta pohjoiseen rantakoivikon alla on runsaasti pensaita, mm. 
tuomea, terttuseljaa, vadelmaa, mustaherukkaa ja pajuja. Avomaan laidalta ran-
taan kasvaa tavanomaisia niitty- ja piennarlajeja, mm. pelto-ohdaketta, pietar-
yrttiä, nokkosta, maitohorsmaa, niittynurmikkaa ja korpikastikkaa sekä paikoin 
runsaasti jättipalsamia. 

Rannassa on pajuluhtaa, järviruoko- ja isosorsimovaltaista luhtaa sekä järvi-
ruovikkoa. Rannalla ja rantaluhdilla kasvaa mm. keltakurjenmiekkaa, viitakas-
tikkaa, pikkumataraa, leveäosmankäämiä, myrkkykeisoa, pikkulimaskaa, ran-
takukkaa, punakoisoa, siperiansinivalvattia, luhtavuohennokkaa, vesitatarta, 
luhtasaraa, pikkumataraa, rantanenättiä, rantapalpakkoa ja terttualpia. Koillis-
osan luhdalla on melko runsaasti hieskoivuvesoja. Vedessä kasvaa mm. ulpuk-
kaa. 

Koillisosassa, puistoalueen ja rannan välissä, on puustoinen alue, jonne on tuo-
tu aikojen kuluessa maata ja rakennettu putki- ja kaapelilinjoja. Harvahkon 
koivu- ja haapapuuston alla on haapa-, harmaaleppä- ja koivuvesaa, tuomea, 
terttuseljaa, pihlajaa ja pajuja (kuva 3). Kenttäkerroksen kasvillisuudessa on 
mm. korpikastikkaa, vadelmaa ja maitohorsmaa. Viimeisen sähkötolpan vieres-
sä on pumppaamo josta on ajotie puhdistamolle. 

 

 

Kuva 3. Puhdistamon alueen koillisosan metsä. 
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Puistoalue 

Puhdistamon ja lammen koillispuolella on rakennettu puistoalue. Ruohoa on 
leikattu osalla alueesta. Itäosa alueesta on laajalti harmion peitossa (kuva 4). 
Harmion lisäksi alueella kasvaa mm. peltosauniota, leskenlehteä, pelto-
ohdaketta, pujoa, alsike- ja valkoapilaa, peltovalvattia, komealupiinia ja syys-
maitiaista. 

Länsiosassa kasvaa harvakseen mäntyjä, koivuja ja muutama pihlaja. Kasvilli-
suus on heinävaltaista: mm. juolavehnää, nurmirölliä ja koiranheinää sekä pu-
joa, nokkosta, maitohorsmaa, pietaryrttiä, seittitakiaista ja siperiansinivalvattia. 
Valtatien reunalla kasvaa mm. mäntyä, koivua, tuomea, terttuseljaa, halavaa ja 
vadelmaa.   

 

Kuva 4. Puistoalueen itäosa. Harmio on vallannut alueen. 

 

 

Tasausallas 

Lammen ympärillä kasvaa vanhoja salavia ja koivuja (kuva 5). Salavien alla 
kasvaa mm. pihlajaa, isotuomipihlajaa, taikinamarjaa, vadelmaa, vuohenputkea 
ja korpikastikkaa. Rannassa on kapealti rantakasvillisuutta, mm. keltakurjen-
miekkaa, myrkkykeisoa, rantakukkaa ja vehkaa. Vedessä kasvaa mm. ulpuk-
kaa. 
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Kuva 5. Tasausallas. 

 

 

Jätevedenpuhdistamon alueen linnusto 

Savilahden, Kenkäveronniemen ja Kaihunlahden alueelta tehtiin linnustoselvi-
tys vuonna 2001 (Laaksonen ja Sten 2001). Raportissa on rajattu selvitysalueen 
parhaat linnustokohteet, jotka puhdistamon alueella ovat tasausallas sekä Savi-
lahden rantaruovikko ja -pensaikko. Alueen linnustoa ei ole viime vuosina las-
kettu, joten linnuston nykytilasta ei ole tietoa. 

 

3.2  TÄYTTÖMAA-ALUE 

Täyttömaa-alue on Veturitallin ja Kenkäveron puhdistamon alueiden välissä 
oleva valtatien ja sen liittymän sekä Pursialankadun välinen alue. Valtatien ra-
kentamisen yhteydessä tätä aluetta on käytetty läjitykseen ja sen pinta-ala on 
noin 1 ha. 

Täyttömaa-alueen keskellä on uoma. Puustoltaan puoliavoimilla reuna-alueilla 
vallitsevat korkeakasvuiset ruohot ja heinät. Keskiosa on tiheämpipuustoinen, 
jonka alla on paikoin niukasti kasvillisuutta (kuva 6). Puustossa on nuoria–
varttuvia koivuja, haapaa, raitaa ja muita pajuja. Alikasvoksena kasvaa koivu-, 
haapa- ja harmaaleppävesoja, tuomea, pihlajaa, terttuseljaa, viitapihlaja-
angervoa sekä lounaisreunalla suurikokoinen mongolianvaahterapensas. 
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Kuva 6. Täyttömaa-alueen keskiosaa. 

 

Avointen ja harvapuustoisten alueiden kasvillisuudessa (kuva 7) on tavanomai-
sia piennar- ja niittylajeja: mm. pietaryrtti, juolavehnä, punanata, metsä-, hieta- 
ja korpikastikka, vadelma, maitohorsma, kultapiisku, niittynätkelmä, nurmi-
lauha, ruokohelpi, vuohenputki ja siankärsämö. Alueella kasvaa myös siperian-
sinivalvattia ja syyläjuurta. 

 

Kuva 7. Täyttömaa-alueen länsirinne 

 

3.3  VETURITALLIN ALUE 

Veturitallin alue on junaradan ja valtatien välissä. Selvitysaluetta rajaa pohjoi-
sessa junarata ja muutoin tiealueet (kuva 8). Selvitysalueen pinta-ala on noin 8 
ha. Veturitallin alueella on vanha korjaamo, matkakeskuksesta tuleva pisto-
raide, logistiikka-alue ja varastoalue sekä ns. Veturitallin kosteikko. Veturital-
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lin kosteikon luoteispuolelle on rakennettu varastoalue, joka ei näy ilmakuvas-
sa. Veturitallin eteläpuolella on aidattu tavaraterminaali ja asfaltoitu alue, joita 
ei inventoitu. 

Veturitalli 

Veturitallin puoliympyrän muotoisen rakennuksen keskelle tulee rata-alueen 
vieressä oleva pistoraide. Toinen pistoraide sijaitsee kosteikkoalueen reunalla 
olevan tien vieressä. Tätä pistoraidetta ja tietä käytetään puutavaran lastauk-
seen. Veturitallin pohjoispuolella on vanha puutalo. Pääosa rakentamattomasta 
alueesta on hiekkakenttää. Puita (mm. siperianpihtaa, kontortamäntyä ja vaah-
teraa) kasvaa puutalon pohjoispuolella ja tavaraterminaalin aidan vieressä. 

Veturitallin ja puutalon seinustoilla on rehevä kasvillisuus, jossa on mm. 
idänukonpalkoa, kyläkarhiaista, seittitakiaista, maitohorsmaa, pietaryrttiä, jau-
hosavikkaa, komealupiinia, terttuseljaa, harmiota, paimenmataraa, pujoa, kier-
totatarta, koiranheinää ja hietakastikkaa. 

Ratojen välisessä notkelmassa on tavanomaista piennarlajeja kuten pujoa, kan-
nusruohoa, leskenlehteä, komealupiinia, hietakastikkaa, pietaryrttiä ja lehti-
puuvesoja. 

 

Kuva 8. 3. Veturitallin alue. 2. täyttömaa-alue. 

 

Ratojen ja teiden reunoilla sekä hiekkakentillä on harvahko ja matalakasvuinen 
kasvillisuus. Lajisto on melko monipuolinen. Lajistoon kuuluvat on mm., pel-
to- ja hopeahanhikki, lampaannata, pujo, ketomaruna, kannusruoho, paimen-
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matara, kevättaskuruoho, vaalea-amerikanhorsma, punasolmukki, ketotuulen-
lento, ketotyräruoho, kanadankoiransilmä, tummatulikukka, keltanokitkerö, 
tahmavillakko ja ketokeltto. 

Hiekkakentillä ja radanvarrella kasvavasta lajistosta voi ketotyräruohoa pitää 
huomionarvoisena. Etelä-Suomessa harvinaisena tavattavaa ketotyräruohoa 
(kuva 9) on löydetty Mikkelistä vain muutamalta paikalta. Osa aiemmin tunne-
tuista kasvupaikoista on muuttunut lajille sopimattomiksi. Veturitallin hiekka-
kenttiä on pidetty avoimina, joten useita kymmeniä yksilöitä ketotyräruohoa 
kasvaa ratojen välissä (kuva 10) ja puutalon itäpuolella. 

Vuonna 2008 etelänhoikkaängelmää kasvoi rakennusmestarin talolta koilli-
seen, raiteiden suuntaisesti. Alle neliömetrin alalla kasvoi 37 yksilöä.   

 

 

Kuva 9. Ketotyräruoho. 
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Kuva 10. Veturitallin alueen pohjoisosaa: Ketotyräruohoa kasvaa eniten tällä 
ratojen välisellä hiekkaisella alueella. 

 

Veturitallin kosteikko 

Veturitallin kosteikko rajautuu tiealueisiin sekä vanhoihin ja uusiin täyttömaa-
alueisiin (kuva 11). Veturitallin kohdalta etelään, tavaraterminaalin ja kos-
teikon välisellä alueella on kuormausalue ja sen reunoilea välivarastoidaan 
puuta. Kosteikon reunalle on tuotu täytemaata. Kosteikon reunalla on harvaha-
ko ja kapea reunapuusto. Puustossa nuorta koivua, harmaaleppää ja haapaa. Li-
säksi reunalla on lehtipuuvesaa ja pajukkoa.  Avoimen alueen lajistossa on ta-
vanomaisia piennarlajeja. Kosteikkoalueen pohjoisosassa tien ja kosteikon vä-
lissä on koivikko. Puusto on pääosin nuorta–varttuvaa koivua ja niukemmin 
harmaaleppää sekä hieman haapaa. Puuston alla kasvaa terttuseljaa, vadelmaa, 
raitaa, koivu-, harmaaleppä- ja haapavesaa, vaahterantaimia, hietakastikkaa, 
nurmilauhaa, peltokortetta, metsäalvejuurta ja leskenlehteä. 
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Kuva 11. Vanhaa täyttömaa-aluetta.  

 

Kosteikolla on kolme avovesialuetta, joita reunustaa paju- ja leveäosmankää-
miluhta (kuvat 12 ja 13). Pajuluhdalla ja leveäosmankäämiluhdan reunalla kas-
vaa erittäin runsaasti korpikaislaa. Näiden lisäksi luhdilla kasvaa mm. pullo-, 
luhta- ja viiltosaraa, vehkaa, pikkumataraa, rentukkaa, rantakukkaa, puna-
koisoa, korpikastikkaa, ranta-alpia, hiirenporrasta, rantakortetta, nuokkurusok-
kia, rantayrttiä, röyhyvihvilää ja sorsansammalta. Elokuussa 2010 vettä oli vain 
luhta-alueen eteläosassa. 
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Kuva 12. Leveäosmankäämiluhtaa, jonka reunalla tiheä korpikaislakasvusto. 

 

 

Kuva 13. Kuivunutta avovesialuetta. Leveäosmankäämikön reunalla kasvaa 
vehkaa ja ulpukkaa. 
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Veturitallin alueen lounaisosa 

Veturitallin eteläosassa on metsäinen vyöhyke. Vanhan ratapohjan ja kosteikon 
välissä sekä ratapohjan ja viemärilinjan välissä on nuori - varttuva koivikko, 
jossa sekapuina kasvaa harmaaleppää, haapaa ja raitaa. Puuston alla on kuusen-
taimea, pajuja ja vadelmaa.  

Selvitysalueen reunalla on osin jyrkkä rinne ja polkuja. Puustossa on vanhoja 
koivuja ja mäntyjä, vanhoja raitoja ja vaahteroita, puumaisia pihlajia ja isoja 
tuomia.  Tavaraterminaalin aidan kohdalla on rivi varttuneita kuusia. Mäen 
laella on masto ja sen reunalla ja rinteellä kasvaa nuorta mäntyä ja lehtipuus-
toa. Tiheän puuston alla on niukasti kasvillisuutta, mm. kieloa. Tavaratermi-
naalin aidan lähellä kasvaa isokiertoa. 

 

Veturitallin alueen linnusto 

Veturitallin kosteikolla pesii runsaasti naurulokkeja. Vuonna 2001 arvioitiin 
noin 500 pesivää paria (Laaksonen ja Sten 2001). Naurulokki on arvioitu uu-
dessa uhanalaisarvioinnissa silmälläpidettäväksi lajiksi (Rassi 2010 ym.) Nau-
rulokkien lisäksi luhdalla on pesinyt heinätavi, haapana, lapasorsa ja punasotka 
sekä mahdollisesti pikkulokki. Veturitallinlahdelta ei ole viime vuosina tehty 
linnustolaskentoja, joten linnuston nykytilasta ei ole muuta tietoa kuin se, että 
lahdella pesii edelleen naurulokkiyhdyskunta. 

Veturitallin itäpuolisella avoimella alueella pesi vuonna 2010 kivitasku, joka 
on arvioitu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010). 

4  ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA MERKITTÄVÄT LAJI-
ESIINTYMÄT 

Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 -verkoston kohteita, 
luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Selvi-
tysalueella ei havaittu kasvavan tai pesivän luonnonsuojeluasetuksessa lueteltu-
ja lajeja.  

 

Linnustoltaan arvokkaat alueet 

Veturitallin kosteikko on paikallisesti merkittävä linnustoalue. Pedoilta suojaa-
van vaikutuksen vuoksi naurulokkiyhdyskunnat ovat tärkeitä myös muille kos-
teikoilla pesiville lajeille. Veturitallin kosteikko on pienialainen ja tiealueiden 
eristämä alue. Kosteikko on myös kasvamassa umpeen, joten sen merkitys ve-
silinnustolle saattaa olla pienenemässä. Linnuston nykytilasta ei ole tietoa. 
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