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Satamalahden alue 

1 JOHDANTO 

Tämä luontoselvitys liittyy Satamalahden osayleiskaavasuunnitteluun. Satamalahden 
osayleiskaava laaditaan Mikkelin ydinkeskusta-alueeseen kytkeytyvään Savilahden vesialueen 
ympärille, joka sijoittuu Saimaan rannalle. 

Selvitysalueen rajaus ilmenee kuvasta 1. Siihen kuuluu satama-alue, osia Kenkäveronniemestä 
ja Saksalasta. Selvitysalueen pinta-ala on yhteensä noin 102 ha, josta vesialuetta on noin 34 
ha. 

Luontoselvitys koostuu seuraavista kartoituksista: liito-orava-, viitasammakko-, kasvillisuus-, 
lintu- ja luontotyyppikartoitus. Luontoselvityksen kokosi FM, biologi Jari Kärkkäinen FCG 
Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n Kuopion toimistosta. Liito-orava-, viitasammakko-, kasvillisuus- 
ja luontotyyppikartoituksesta vastasi FM, biologi Jari Kärkkäinen. Lintukartoituksesta 
vastasivat FT, biologi Marjo Pihlaja ja FM, biologi Tuomo Pihlaja FCG Suunnittelu ja Tekniikka 
Oy:n Jyväskylän toimistosta. 

 
 Selvitysalue. Kuva 1.
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2 MENETELMÄT JA EPÄVARMUUDET 

2.1 Kartoitukset 

2.1.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

Maastotyöt tehtiin 30.7.2014. Ennen maastotyötä mahdolliset luontokohteet rajattiin 
peruskartalta ja ilmakuvilta.  Maastossa kiinnitettiin huomio luontotyyppeihin, kasvistoon ja 
kasvillisuuteen, mutta myös maa- ja kallioperän ominaisuuksiin. Maastossa kirjattiin muistiin 
maiseman peruspiirteet, kasvit sekä rajattiin arvokkaat luontokohteet ja luontotyypit. Myös 
eläimistöhavainnot kirjattiin muistiin. Kartoituksen suoritti FM Jari Kärkkäinen. 

Arvokkailta luontokohteilta kirjattiin muistiin mm. kohteen luonne, puustorakenne, 
kasvillisuus-, kasvi- ja eläimistöhavainnot sekä uhanalaiset lajit. Kohteet valokuvattiin. 
Kasvillisuus luokitettiin Toivosen & Leivon (2001) ja suokasvillisuusoppaan (Eurola ym. 1994) 
mukaan. 

2.1.2 Liito-oravaselvitys 

Ennen maastotyötä mahdolliset liito-oravakohteet rajattiin ilmakuvilta. Liito-oravalle sopivat 
elinympäristöt käytiin läpi papanakartoitusmenetelmällä. Maastokartoitus suoritettiin 
15.5.2014 ja siitä vastasi FM Jari Kärkkäinen. Kartoitustyö aloitettiin aamulla noin klo 9.00 
hyvässä säässä. Maa oli lumeton.  

Liito -oravien elinympäristöiksi soveliailta metsäalueilta etsittiin liito-oravien papanoita 
mahdollisten pesimä-, oleskelu- ja ruokailupuiden juurilta (erityisesti kuusi ja haapa). Liito-
orava merkitsee reviiriään papanoilla ja merkkejä on yleensä nähtävillä myös varsinaisen 
kevättalveen sijoittuvan kiima-ajan ulkopuolella. Lisäksi papanoita käytetään usein reviirin 
rajojen merkitsemiseen metsäkuvioiden reunoilla. Myös muita mahdollisia merkkejä liito-
oravan oleskelusta havainnoitiin. Liito-oravan lepäily-, ruokailu- ja lisääntymispuun 
tunnistaminen tapahtui papanoiden perusteella. Papanoiden tuoreus ja määrä arvioitiin 
silmämääräisesti. Papanapuun rinnankorkeusläpimitta mitattiin ja katsottiin, onko puussa 
koloja tai risupesiä. Lisäksi arvioitiin lajille soveltuvan metsäalueen laajuus.  

Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, ruokailu- ja liikkumisalueista.  Papanat antavat 
ainoastaan tietoa lajin esiintymisestä alueella, joten niiden perusteella ei pysty määrittämään 
eläinten määrää tai niiden elinpiirien laajuutta. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (ydinalue) on 
rajattu alue, jolle papanapuut keskittyvät ja kohde on puustollisesti lajille ominainen.  

Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvuskerroksia. Liito-orava 
pesii useimmiten käpytikan tai muiden tikkojen tekemässä kolossa (useimmiten haavassa) 
sekä vanhoissa oravan tai rastaan tekemissä risupesissä kuusessa. Laji pesii myös 
linnunpöntössä ja rakennuksissakin. Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät 
samassa metsässä vuosia. Aikuisen naaraan elinpiiri on kooltaan yleensä 4-10 ha, keskimäärin 
8 ha. Liito-oravanaaras liikkuu säännöllisesti pesä- ja ruokailupaikkojen välillä. Koiraan elinpiiri 
on useita kymmeniä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha.  Koiraat tekevät pidempiä matkoja 
liikkuessaan naaraiden elinpiirien välillä, samoin nuoret pesästä lähteneet yksilöt etsiessään 
itselleen vapaana olevaa elinpiiriä. Liito-orava liikkuu liitämällä puista toiseen. Liikkuminen 
liitämällä onnistuu kun puuston korkeus on vähintään 10 metriä. Liidot ovat tavallisesti 40 
metrin pituisia. Pisin mitattu liitomatka on 78 metriä.  
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2.1.3 Viitasammakkoselvitys 

Maastotyö suoritettiin 15.5.2014. Kartoitus keskitettiin kohteille, missä ympäristön luonne on 
lajin kudulle sopiva. Kohteessa kuunneltiin useassa pisteessä viitasammakon ääntelyä sekä 
etsittiin viitasammakon kutua. Kartoitustyö aloitettiin iltapäivällä ja jatkettiin alkuiltaan 
saakka. Lämpötila oli maastotöiden aikana yli 10 °C ja sää oli poutainen. Kartoituksen suoritti 
FM, Jari Kärkkäinen.  

2.1.4 Lintuselvitys 

Pesimälinnustoselvitys suoritettiin kahtena maastokäyntinä 16.5.2014 ja 12.6.2014. Koko 
selvitysalue kuljettiin molemmilla kerroilla läpi siten, että kaikki alueella laulavat linnut oli 
mahdollista havaita kuuntelemalla. Lisäksi havainnoinnissa käytettiin apuna kiikareita. 
Havaintojen perusteella tehtiin tulkinnat ja arviot alueella pesivien lintuparien lukumääristä. 

Kartoitukset suoritettiin varhaisaamun tunteina, jolloin lintujen lauluaktiivisuus on 
suurimmillaan. Jälkimmäisellä käynnillä alueella vierailtiin myös niin varhain, että yöaktiiviset 
lajit olivat äänessä. Sää kartoitusaamuina oli poutainen ja vähätuulinen. 

Kartoitettava alue jaettiin neljään laskenta-alueeseen perustuen elinympäristöihin ja alueen 
tieverkoston muodostamiin jakolinjoihin.  Laskenta-alueet on esitetty kartalla kuvassa 12. 

Kartoituksen suorittivat FT Marjo Pihlaja ja FM Tuomo Pihlaja.  

2.2 Arvokkaiden luontokohteiden arvottaminen 

Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003):  

- kansainvälisesti arvokkaat kohteet,  

- kansallisesti arvokkaat kohteet,  

- maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet,  

- paikallisesti arvokkaat kohteet sekä  

- muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.  

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston alueet, 
Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet). 

Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, 
luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset 
vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät 
lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 
29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, 
edustavat luontotyypit ja niiden kokonaisuudet, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat 
ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi 
kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja 
kulttuurimaisemat.  Lintukohteiden osalta arvotus painottuu äärimmäisen ja erittäin 
uhanalaisten lajien esiintymiseen. 

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat 
valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja 
maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luontoselvitys   6 (27) 
    
3.2.2015    
    

 

Sataman alueen luontoselvitys 2.2,2015 luonnos.docx 

maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten edustavat uhanalaiset 
luontotyypit. Lintukohteiden osalta arvotus painottuu vaarantuneisiin lajeihin. 

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet. Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin 
kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), 
yleis- ja asema-kaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien 
esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet, kuten 
pienialaiset uhanalaiset tai silmälläpidettävät luontotyypit. 

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa 
luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, 
esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi 
tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 

2.3 Lajien ja luontotyyppinen uhanalaisuusluokitus  

Alueelta ei ole aikaisempia tietoja uhanalaisista lajeista (sähköposti, Marika Koskinen Etelä-
Savon ELY-keskus 9.10.2014).  Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja 
uhanalaisista lajeista. 

Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän 
esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti (Rassi 
ym. 2010). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja 
vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.  

Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008 (Raunio 
ym. 2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti koko maassa 
sekä erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Selvitysalue luetaan luontotyyppien 
uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole lakisääteisesti 
turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä indikaattori arvokkaista luontokohteista. Luontotyypit 
ovat luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit (Raunio ym. 2008). Uhanalaisuusluokka on 
selvityksessä esitetty koko maan osalta. 

2.4 Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä (20.12.1996/1096) määritetään seuraavat luontotyypit, joiden 
ominaispiirteitä ei saa muuttaa: 

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 
2) pähkinäpensaslehdot 
3) tervaleppäkorvet 
4) luonnontilaiset hiekkarannat 
5) merenrantaniityt 
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7) katajakedot 
8) lehdesniityt  
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 

Suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia. Ne ovat 
harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä sekä arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle ja 
maisemansuojelulle. 
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2.5 Metsä- ja vesilain mukaiset kohteet 

Metsälain 10 § (20.12.2013/1085) määrittelee metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeää elinympäristöä. Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä 
metsäluonnosta selvästi.  

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän veden juoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten 
lampien välittömät lähiympäristöt 

2) luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset lehto- ja ruohokorvet, yhtenäiset 
metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot sekä luhdat 

3) rehevät lehtolaikut 
4) kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5) rotkot ja kurut 
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja 

louhikot. 
 

Vesilain mukaisten kohteiden (2: 11 §, 27.5.2011/587) muuttaminen tai heikentäminen vaatii 
vesilain mukaisen lupamenettelyn. Suojelun kohteena ovat luonnontilainen alle kymmenen 
hehtaarin suuruinen flada ja kluuvijärvi, luonnontilainen lähde, Etelä-Suomessa sijaitseva noro 
tai enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi. 

2.6 Suomen kansainväliset vastuulajit 

Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä, 
että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa (Rassi, ym. 2010). Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, 
joiden kokonaislevinneisyys on laaja, mutta ne ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, josta 
merkittävä osa on Suomessa (15–20 prosenttia Euroopan kannasta). Vastuulajien luettelo 
perustuu uhanalaisten lajien seurantatyöryhmän esitykseen. 

2.7 Aineisto 

Luontoselvityksessä tarvittavia taustatietoja on saatu mm. Ympäristöhallinnon OIVA- 
ympäristö- ja paikkatietopalvelusta ja muista avoimista tietokannoista. Luontoselvityksen 
tärkeimpiä lähteitä ovat olleet: 

- Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000, Geologian tutkimuskeskus 2014. 

- Digitaalinen maaperäkartta 1:20 000, Geologian tutkimuskeskus 2014. 

- Mikkelin luonto ja arvokkaat luontokohteet. Mikkelin kaupungin julkaisuja 2009.  

- Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2012: Valtatie 5, Tuppurala-Vehmaa tiesuunnitelma 
luontoselvitys. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

- Mustonen. A, Vikman, L ja Puntanen, P. 2012: Alueinventointeja Mikkelin seudulla. 
Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1. Mikkelin kaupunki. 

- Oiva, Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 
 

2.8 Epävarmuudet 

Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä 
maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä 
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luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Usein lajien esiintyminen vaihtelee 
sekä vuodenajan että vuosien välillä.  

Luontoselvityksen maastotyöt ajoitettiin kevään ja kesän eri vaiheisiin, jotta eri lajeja voitiin 
inventoida niiden parhaana esiintymisajankohtana. Näin ollen kartoitustyön tulokset antavat 
varsin kattavan kuvan selvitysalueella esiintyvästä lajistosta. Luontoselvityksen tulokset 
antavat riittävän tarkan kuvan selvitysalueen luonnonarvoista maankäytön suunnitteluun. 

 

3 ALUEEN LUONNONOLOT  

3.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Mikkelin kaupungin keskusta sijoittuu alueelle, missä kallioperä on kiillegneissiä (Digitaalinen 
kallioperäkartta 1:200 000, Geologian tutkimuskeskus 2014).  

Selvitysalueen maaperä on suurelta osin täytemaata (Kuva 2). Hienoa hieta- ja hiesumaita on 
Saksalan eteläpuolella. Tuppuralan alueella vallitsee karkeat hietamaat.  Hietamaata on myös 
selvitysalueen pohjoisosalla. Saksalan länsiosassa on pieni alue, missä maaperä on hiekka- ja 
soramoreenia. 

 
 Selvitysalueen maaperä (Digitaalinen maaperäkartta 1:20 000 aineistoa Kuva 2.

muokattuna © Geologian tutkimuskeskus 2014). 

3.2 Pinta- ja pohjavedet 

Selvitysalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueen Suur-Saimaan Ukonveden lähivaluma-alueella 
(04.151).   
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Vedenkorkeudet Savilahden alueella N60 -järjestelmässä ovat HW +76,55 m, MW +75,85 m ja 
NW +75,01 m. Kaihunlahti on erotettu Ukonvedestä erilliseksi vesialueeksi pengertämällä. 
Kaihunlahden vesipinta on tasolla N60 +76,2 metriä (ylin vedenkorkeus HW +77,00 metriä ja 
keskivedenkorkeus MW +75,75 metriä). Savilahden pohjukkaan laskee Rokkalanjoki, joka 
kuuluu Emolanjoen valuma-alueeseen (4.153). 

Savilahden pohjukassa vesistön ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä.  Veden 
laatua heikentävät kaupungin hulevedet ja Rokkalanjoen tuoma kuormitus. Rokkalanjoen 
veden laatuun vaikuttaa hajakuormituksen lisäksi myös taajama-alueiden aiheuttama 
hulevesikuormitus. Jokeen kohdistuu vuorokaudessa keskimäärin noin 3 kg fosforikuorma ja 
0,140 t typpikuorma (vesistömallijärjestelmän Vemala laskema kuormitus, Palomäki ja 
Kuhmonen 2013).  
 
Selvitysalueen länsipuolella on Hanhikankaan (0649101) pohjavesialue (kuva 3). 
Vedenhankinnan kannalta tärkeä Pursialan pohjavesialue (0649151) sijoittuu osittain 
selvitysalueen eteläosalle. Pursialan pohjavesialueella on Mikkelin Pursialan vedenottamo, 
mistä otetaan suuri osa Mikkeli kaupunkialueen vesijohtovedestä. Vedenottamo on 
Kaihunlahden länsipuolella kulkevan Kaihunharjun eteläosassa. Pohjavesiesiintymä saa vesiä 
osin rantaimeytymisen kautta Kaihunlahdesta, Kattilanlahdesta ja Moisionlammesta. 
Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Pohjavedenpinta on Kaihunlahden 
kohdalla maanpinnasta noin 1,5 metrin syvyydessä.  
 

 
 Pohjavesialueet. Kuva 3.

3.3 Maiseman yleiskuva 

Suurelta osin alue on rakennettua kaupunkimaisemaa. Alueen länsiosalla on satama, joka 
ratautuu lännessä rautatieasemaan ja ratapihaan.  Savilahden pohjukassa on Saksalan 
asuinalue, joka on kerrostalovaltainen 1980-luvulla rakennettu asuinalue. Alueen eteläosan 
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poikki menee valtatie 5, jonka eteläpuolelle sijoituu jätevedenpuhdistuslaitos. Laitos siirtyy 
vuonna 2017 Metsä-Sairilaan ja alue vapautuu muuhun käyttöön.  
 
Jätevesipuhdistamon eteläpuoolella avautuu Kenkäveronniemen pappilan valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuurimaisema (kuva 4). Maisema-alueeseen kuuluu Kaihunlahti, 
Kenkäveronniemen ja Pursialanlahden länsirannat. Kenkäveronniemen Pappilan päärakennus 
on Suomen ensimmäinen uusrenessanssipappila. Sen pihapiirin kuuluvat pappilan aikaisista 
rakennuksista, asuintuvasta, aittarivistä, navetasta, holvatusta maakellarista, 
kuivaamorakennuksesta ja saunasta. 
 

 
 Selvitysalueen eteläosalla oleva Kenkäveronniemen pappila on valtakunnallisesti Kuva 4.

merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Ranta on pääosin ihmisen muovaamaa ja rakennettua. Luonnontilaista ranta-aluetta on 
hieman puhdistamon edustalla rannalla, Kaihunlahden pohjukassa  ja Savilahden itärannalla.  
 
Saksalan rantapuistometsä on koivuvaltaista ja hoidettua metsää. Myös muut metsät ovat 
kultturivaikutteisia ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Kangasmetsää on hieman vain 
Veturitallinlahden lounaispuolella.  
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 Ilmakuva alueesta (© Maanmittauslaitos 2014). Kuva 5.

 
 Sataman maisema, kuvattu Savilahden sillan kupeelta (15.5.2014). Kuva 6.

3.4 Kasvillisuus  

Mikkeli sijaisee eteläboreaalisen Järvi-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeellä ja  Sisä-Suomen 
vietto- ja rahkakeitaat –suokasvillisuusvyöhhykkeellä. Selvitysalueen kasvupaikat on esitetty 
kuvassa 7. Kasvupaikat ilmentävät kasvillisuuden yleiskuvaa ja rehevyyttä.  
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 Kasvupaikat (© METLA 2014).  Kuva 7.

Alueen kasvillisuutta luonnehtivat kulttuurivaikutteiset kasvillisuustyypit. Metsät ovat 
puistomaisia ja lehtipuuvaltaisia, joiden aluskasvillisuutta luonnehtii niittymäinen kasvillisuus.  
Yleisimpänä kenttäkerroksessa ovat heinät ja suuret ruohot: koiranheinä, nurmipuntarpää, 
nurmilauha, siankärsämö, mesiangervo, koiranputki, poimulehti ja särmäkuisma. Saksalan 
rantapuistossa kevyen liikenteen väylien reunaosat ovat hoidettua nurmikkoa.  
 
Kangasmetsäkasvillisuutta ja tuoretta lehtoa oli hieman selvitysalueen lounaisosalla, valtatien 
5 liittymän pohjoispuolella, tavaraterminaalin ja tien välissä sekä telemaston ympäristössä. 
Tämä alue on suurelta osin hakattu loppukesällä 2014 valtatie 5 perusparantamisen 
yhteydessä. Valtatie 5 levenee Kaihunlahden kohdalla. 
 
Savilahden luonnontilaiset rannat ovat reheviä ja rantakasvistoon kuuluvat isot ruohot, sarat 
ja heinät kuten isosorsimo, mesiangervo, viiltosara, luhtakastikka, ranta-alpi, vuohenputki, 
leveäosmankäämi ja kurjenmiekka. Lisäksi rannoilla kasvaa paikoin harvinainen 
siperiansinivalvatti. Kiiltopaju on yleinen. Savilahden sillan ja Saksalan asuinalueen väliin 
jäävän alueen edustalla on ruovikko, joka rajautuu rannan puolella saraluhtaan. Rantametsä 
on pääosin varttuvaa koivikkoa, jossa aluskasvillisuutta leimaa heinäisyys ja isot ruohot. 
Alueella on myös mesiangervovaltaista pajukkoa ja alue, jota on käytetty ylijäämämaiden ja 
louheen väliaikaiseen varastointiin. 
 
Luhtakasvillisuutta on myös Saksalan eteläosalla rehevällä pienellä lahdella, johon laskevat 
Ratinlammen vedet. Lahden pohjoisrannalla on pienveneitä ja etelärannalla on saraluhta ja 
luhtaista osmankäämi- ja isosorsimokasvillisuutta.   
 
Myös Rokkalanjokivarsi on kasvillisuudeltaan rehevää ja kulttuurivaikutteista. Sen rannalle on 
mm. istutettu hopeapajuja ja terijoensalavaa. Rokkalanjoen ja radan välisellä alueella on 
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Jokipuisto, missä harjoitetaan palstaviljelyä. Tyypilliset joutomaakasvit kuten ohdakkeet ja 
takiaiset kasvavat Jokipuiston laidoilla. Radanvarressa on kostea lehtipuumetsikkö. 
Radanvarressa on myös ruderaatikasvillisuutta, jota on myös entisellä rantapiha-alueen 
puutavaran lastaus- ja varastointialueella.   
 
Veturitallinlahdella on rehevä vesi- ja rantakasvillisuus. Lahti on matala ja sen kasvillisuutta 
luonnehtivat leveäosmankäämi, vehka ja sarat. Sen rannalla kasvaa mm. siperiansinivalvatti ja 
jättipalsamia. Vesi on sameaa ja runsasravinteista. 
 

 
 Rokkalanjokivarsi on kasvillisuudeltaan rehevää (30.7.2014). Kuva 8.

 
 Saksalan eteläpuolen lahden pohjukassa kasvaa laajasti isosorsimoa (30.7.2014). Kuva 9.
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  Saksalan rantapuistoa leimavat hoidetut nurmikot, koivut ja paikoin tervalepät Kuva 10.

(30.7.2014). 

 
 Ruderaatikasvillisuutta entisellä rantapiha-alueen puutavaran lastaus- ja Kuva 11.

varastointialueella.  Kuvassa taustalla ovat ratapihan veturitallit (30.7.2014). 

3.5 Eläimistö 

3.5.1 Linnusto 

Linnustolaskennoissa tehdyt havainnot ja parimääräarviot on esitetty taulukossa 1. 
Seuraavaksi tehdään lyhyt luonnehdinta alueen linnustosta laskenta-alueittain. 
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1. Savilahden ranta 

Alue muodostuu puistomaisesta lehtipuustoisesta rantametsästä ja luhta- ja ruovikkoalueesta. 
Rantametsässä tavattiin merkittäviä lajeja vain käenpiika sekä tämän tyyppisille alueille 
tavanomainen punavarpunen.  Luhta- ja ruovikkoalueella havaittiin sen sijaan rikas 
rantalinnusto. Merkittävimpiä pesimälajeja olivat kaulushaikara ja tukkasotka. Myös 
sinisorsan, ruokokerttusen ja pajusirkun parimäärät alueella arvioitiin huomattaviksi.  

2. Puhdistamon alue 

Alue koostuu puhdistamon piha-alueista ja altaista, puistomaisesta alueesta, sekä kapeista 
lehtipuuvaltaisista rantametsistä. Lisäksi rajauksessa on teiden piennar- ja pengeralueita. 
Alueen linnustossa ei havaittu merkittäviä arvoja. pääosin havaittu lajisto on tyypillistä 
lehtimetsien ja pensaikoiden lajistoa. 

Ranta-alueilla ja altailla pesii jonkin verran vesilinnustoa, merkittävimpänä useita pareja 
haapanoita. Haapanalle alueen altaat hoidetut nurmikot muodostavat ruokailualueen. On 
mahdollista, että kaikki havaitut parit eivät peri alueella. Lapasorsan esiintyminen kertoo 
alueen rantojen keskimääräistä rehevämmästä luonteesta. 

 Rantametsässä havaittiin ruokaileva valkoselkätikka. On mahdollista, että jonkun verran 
lahopuuta sisältävät ranta-alueet kuuluvat lajin pesimäreviiriin. Itse pesintä ei kuitenkaan 
sijainnut selvitysalueella. 

3. Veturitallinlahti 

Alue koostuu tien ja radan väliin jäävästä rehevästä vesialueesta ja osin ratapihan alueesta. 
Alueen kosteikolla pesii merkittävä kokoinen naurulokkikolonia. Parimääräksi arvioitiin 
aikuisten lintujen perusteella vähintään 225 paria, mutta todennäköisesti oikea lukema on 
jonkun verran tätä suurempi, mahdollisesti jopa 300. Pesien tarkka laskenta ei ollut 
mahdollista alueen korkean kasvillisuuden ja linnuille aiheutuvan häiriön johdosta. Koloniassa 
havaittiin paljon isoja poikasia ja ilmeisesti alueen poikastuotto on hyvä. 

Kolonian suojissa pesii muutakin vesilinnustoa, jonka kokonaismäärän arviointi on alueen 
peitteisyyden vuoksi vaikeaa. Havainnot saatiin haapanasta, sinisorsasta ja telkästä. Kaikki lajit 
havaittiin poikueiden kanssa, joten alue on lajien lisääntymisalue. 

Ratapihalla havaittiin suojelullisesti merkittävistä lajeista kivitasku. Laji esiintyy nykyään 
tyypillisesti ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. 

4. Jokipuisto 

Alue muodostuu erilaisista voimakkaasti muokatuista alueista, joita ovat sataman ja ratapihan 
alue, Saksalan rantapuisto sekä Jokipuiston alue, jossa on palstaviljelyalue. Alueen linnustossa 
ei havaittu merkittäviä arvoja.  Havaittu lajisto on tyypillistä taajamalajistoa ja lehtimetsien ja 
pensaikoiden lajistoa. 

 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luontoselvitys   16 (27) 
    
3.2.2015    
    

 

Sataman alueen luontoselvitys 2.2,2015 luonnos.docx 

Taulukko 1.  Pesimälinnusto. Havaitut parimäärät.  

Laji 
Savilahden ranta Puhdistamon alue  Veturitallinlahti Jokipuisto 

16.5. 12.6. 16.5. 12.6. 16.5. 12.6. 16.5. 12.6 

Haapana (Anas penelope) 
  

4 1 
 

1 
  

Sinisorsa (A. platyrhynchos) 1 8 3 2 2 
   

Lapasorsa (A. clypeata) 
  

1 
     

Tukkasotka (Aythya fuligula) 
 

1 
      

Telkkä (Bucephala clangula) 
   

1 1 
   

Silkki-uikku (Podiceps cristatus) 1 1 2 1 
    

Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 
 

1 
      

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 
  

1 
     

Naurulokki (Larus ridibundus) 
    

225 
   

Kalalokki (L. canus) 
 

1 1 1 
    

Kalatiira (Sterna hirundo) 
 

2 
      

Kesykyyhky (Columba livia) 
       

3 

Tervapääsky (Apus apus) 
       

10 

 Käenpiika (Jynx torquilla) 1 
       

Västäräkki (Motacilla alba) 1 1 1 1 
   

1 

Rautiainen (Prunella modularis) 
        

Punarinta (Erithacus rubecula) 
    

1 
   

Satakieli (Luscinia luscinia) 
 

1 1 
    

1 

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 
      

1 
 

Kivitasku (Oenanthe oenanthe) 
    

1 
   

Räkättirastas (T. pilaris) 3 2 7 4 
    

Punakylkirastas (T. iliacus) 2 
 

2 1 
  

1 
 

Ruokokerttunen (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

3 5 
 

3 
   

1 

Viitakerttunen (A. dumetorum) 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) 
  

1 
     

Lehtokerttu (S. borin) 
 

2 
   

1 
 

1 

Pensaskerttu (S. communis) 1 1 
  

1 1 
 

1 

Pajulintu (P. trochilus) 2 
 

4 
 

3 
 

4 3 

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) 
  

1 
     

Hömötiainen (Parus montanus) 
       

3 

Sinitiainen (P. caeruleus) 1 
  

1 
    

Talitiainen (Parus major) 2 1 1 
   

1 2 

Puukiipijä (Certhia familiaris) 
        

Harakka (Pica pica) 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

Varis (Corvus corone cornix) 
   

1 
  

1 
 

Pikkuvarpunen (Passer montanus) 
  

1 
     

Peippo (Fringilla coelebs) 1 
 

2 1 1 
 

3 3 

Viherpeippo (Carduelis chloris) 
  

1 
     

Vihervarpunen (Carduelis spinus) 1 
       

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 
 

1 
 

2 
    

Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 3 1 1 
 

1 
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 Suojelullisesti merkittävien lajien havaintopaikat. Lyhenteet: EN = erittäin Kuva 12.

uhanalainen, VU = vaarantunut, NT= silmälläpidettävä, DIR = lintudirektiivin liitteen 
I laji ja EVA = Suomen erityisvastuulaji. 

 
 Sinisorsakoiras Rokkalanjoella (15.5.2014).  Kuva 13.

3.5.2 Muut 

Kaihunlahteen on istutettu kirjolohia virkistyskalastusta varten.  
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3.6 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole uhanalaisia luontotyyppejä. Savilahden ruovikon alueella on avoluhtaa. 
Etelä-Suomessa avoluhdat ovat silmälläpidettävä luontotyyppi, mutta ei koko Suomen 
alueella. 

3.7 Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit 

Selvitysalueella olevat uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit ovat lintuja (taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Selvitysalueelta havaitut sekä pesivät uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit. 
Laji   Pesintä Havaittu Uhanalaisuus 

Tukkasotka Aythya fuligula x  VU 

Rantasipi Actitis hypoleucos x  NT 

Naurulokki Larus ridibundus x  NT 

Käenpiika Jynx torquilla x  NT 

Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 
 

x EN 

Kivitasku Oenanthe oenanthe x  VU 

Punavarpunen Carpodacus erythrinus x  NT 

 
Lintukartoituksen yhteydessä havaittiin vedenpuhdistamon rantametsässä erittäin 
uhanalainen (EN) valkoselkätikka. Laji ei pesi alueella, vaan havainto oli yksittäinen. Laji 
viihtyy rehevissä lehtimetsissä, missä on paljon lahopuuta, josta valkoselkätikat etsivät 
hyönteisten toukkia ravinnokseen. Elinpaikat ovat eritoten vesistöjen lähistöllä. 
Valkoselkätikan pesimäkannan kooksi arvioidaan vähintään 120–180 paria. 

Vaarantunut (VU) tukkasotka havaittiin Savilahden ruovikon edustalta. Tukkasotkan kanta on 
taantunut, mutta taantumisen syitä ei tunneta tarkkaan. 1990-luvun lopulla Suomen 
tukkasotkakannaksi arvioitiin 120 000 paria, mutta uusin kannanarvio vuodelta 2010 on enää 
40 000–60 000 paria. Tukkasotka on myös riistalaji. 

Vaarantuneen (VU) kivitaskun elinpiiri oli ratapihalla. Laji on avomaiden lintu, joka on 
sopeutunut monenlaisiin kuiviin avoympäristöihin. Kivitaskun kanta on taantunut 
voimakkaasti viime vuosikymmeninä. 1970- ja 1980-luvuilla maassamme arvioitiin pesivän 
noin 300 000 kivitaskuparia. Nykykannan koko on arvioitu olevan 50 000–100 000 paria. 

Silmälläpidettävä (NT) käenpiika todettiin Savolahden itäosan rantakoivikosta, joka on lajille 
tyypillinen pesimäympäristö. Käenpiika viihtyy valoisissa lehti- ja sekametsiköissä sekä piha- ja 
puistoympäristöissä. Käenpiian pesimäkannat ovat taantuneet viimeisen noin sadan vuoden 
aikana kaikkialla Länsi-Euroopassa. Suomen kannan koko on arvioitu olevan 10 000–20 000 
paria. 

Silmälläpidettävä (NT) rantasipi havaittiin vedenpuhdistamon itäpuolen rannalta. Viime 
vuosina laji on vähentynyt siinä määrin, että vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa se siirrettiin 
elinvoimaisten joukosta silmälläpidettäviin. Suomessa pesii noin 150 000 paria. 

Silmälläpidettävä (NT) punavarpunen elää Savilahden rantakoivikon reunaosilla ja 
vedenpuhdistamon itäpuolen peltoalueella. Punavarpusen elinympäristöihin kuuluu 
pensaikkoa kasvavat kosteikot ja maatalousalueet. Laji on viime vuosina taantunut 
voimakkaasti ja kanta on arvioitu olevan 100 000-150 000 paria.  

Veturitallinlahdella pesii silmälläpidettävä (NT) naurulokki, jolla on lahdella vähintään 225 
parin kokoinen yhdyskunta.   Naurulokki on kosteikkojen avainlaji, jonka yhdyskunnat antavat 
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vesilintujen pesille ja poikasille suojaa. Suomen kannan kooksi arvioitu 50.000–100.000 paria. 
Naurulokki on myös rauhoitettu laji.  

3.8 EU:n lintudirektiivin lajit ja Suomen erityisvastuulajit 

Selvitysalueella elävät tai pesivät seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit: kalatiira ja 
kaulushaikara. Lisäksi valkoselkätikka on lintudirektiivin liitteen I laji. 

Suomen erityisvastuulajeista alueella pesivät telkkä, tukkasotka, haapana, kalatiira, rantasipi 
ja leppälintu.  

3.9 Luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajit 

Liito-oravaa ei alueelta todettu. Valtatien 5 parannettavalle alueelle Mikkelin kaupungin 
kohdalle on tehty liito-oravaselvitys myös tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
Hankealueella ei ole tehty liito-oravahavaintoja. 

Viitasammakon esiintymisestä Veturitallinlahdella ei saatu varmuutta, koska naurulokkien 
äänekkäät varoitusäänet peittivät muut äänet. Muutaman kerran kuului heikosti lokkien 
varotusäänien joukosta viitasammakon pulputus, mutta liian heikosti, että havainto olisi täysin 
varma. Veturitallinlahti on sammakolle tyypillistä kutuympäristöä. Tiheässä kasvillisuudessa 
on sopivia aukkopaikkoja ja vesi on matalaa.  

 

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 

4.1 Luonnonsuojelualueet 

Alueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita.  

4.2 Muut arvokkaat luontokohteet 

Veturitallinlahti 
Pinta-ala: 2,1 ha 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävä laji: Naurulokki (NT) 
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas kohde 
 
Veturitallinlahti on ollut osa Kaihunlahtea. Nyt sen erottaa Kaihunlahdesta valtatie 5.  Lahden 
keskimääräinen vesisyvyys noin 30 senttimetriä. Mikkelin kaupunki johtaa valtatien 
pohjoispuolelta tulevia hulevesiä lammen kautta Saimaaseen.  Kohde on Ratakadun 
asemakaavan muutoksessa merkitty EV -alueeksi (Suojaviheralue. Linnustollisesti arvokas 
alue, jonka luonnonolojen muuttaminen on kielletty). 
 
Veturitallinlahdella on naurulokin yksi Etelä-Savon suurimmista yhdyskunnista. Vuonna 2008 
pesiviä pareja oli noin 350 paria. Vuoden 2014 kartoituksessa arviointiin, että lahdella pesii 
vähintään 225 paria. Kohteen luonnonsuojelullinen arvo perustuu suureen naurulokin 
yhdyskuntaan. Linnustoon kuuluvat myös telkkä, sinisorsa ja haapana. 
 
Lahdella kasvillisuus on rehevää, leveäosmankäämien valtaamaa.  Siellä täällä kasvaa mm. 
kurjenmiekkaa. Rannalla on runsaita vehkakasvustoja, joukossa on saraa ja kurjenjalkaa. 
Kaupungin puoleinen rantametsä on lehtipuuvaltaista ja nuorta. Rannan tuntumassa on tiheä 
pajukko. Lampi on mahdollisesti viitasammakon lisääntymisalue.  
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 Lammella pesii useamman sadan parin naurulokkikolonia (15.5.2014). Kuva 14.

 

 
 Lokkilammen kasvillisuus on hyvin rehevää ja osmankäämivaltaista (15.5.2014). Kuva 15.
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Savilahden ruovikko 
Pinta-ala: 4,0 ha  
Uhanalaiset ja silmälläpidettävä laji: tukkasotka (VU) ja käenpiika (NT) 
Lintudirektiivin liitteen I lajit: kaulushaikara ja kalatiira 
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas kohde 
 
Alue alkaa Savilahden sillalta ja päättyy Saksalan asuinalueen eteläpuolen pieneen lahteen. 
Rannan edustalla on ruovikko, joka muuttuu rannan läheisyydessä saraluhdaksi. Pohjoisosalla 
on pieni lahti, jonka eteläpuolella on sara- ja isosorsimoluhta. Lahdella on runsaasti 
kelluslehtisiä kasveja. Etelä-Suomessa avoluhdat ovat silmälläpidettävä luontotyyppi. 
 
Ruovikon suojassa elävät kaulushaikara ja tukkasotka. Kalatiira pesii ruovikon laidalta, missä 
on pieni karikko. Käenpiian ja punavarpusen reviirit ovat rantakoivikossa ja sen reunalla.   
 
Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 2013 luvan Mikkelin kaupungille ruopata Savilahden 
itärannan ruovikkoa 2 hehtaarin alalta (Päätös 31/2013/2).  Ruopattavalta alueelta on 
6.8.2012 tehdyn luontoselvitys. Sen mukaan alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja.  Alueen 
ruoppaus on aloitettu talvella 2015 ja työ on valmis kesällä 2015. 
 

 
 Savilahden itärannan ruovikko (15.5.2014). Kuva 16.

Rokkalanjoki  
Pinta-ala: 1,8 ha (selvitysalueelle kuuluva osa) 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävä laji: - 
Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde 
 
Selvitysalueeseen kuuluu osa Rokkalanjoen alajuoksusta. Alajuoksulla uoma on perattu 
tasapohjaiseksi ja kivettömäksi. Jokimaisema on maisemallisesti merkittävä ja joenvarressa 
kasvillisuus on rehevää, paikoin jopa kulttuurivaikutteista tuoretta lehtoa.  Jokivartta 
reunustaa eri-ikäinen lehtipuusto: tuomi, raita, haapa, harmaaleppä ja hopeapaju. Lisäksi 
kasvaa paikoin runsaasti kiiltopajua. Kasvistoon kuuluu runsaasti kulttuurilajeja.  
 
Rokkalanjoki toimii kaupunkirakenteessa ekologisena käytävänä.  
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Joessa on vesistörakenteita, jotka estävät virtakutuisten kalojen liikkumisen Ukonveden 
ruokailualueiden ja jokireitin lisääntymisalueiden välillä.  Rokkalanjoen kalojen vaellusesteiden 
poistamista ja kalataloudellista kunnostusta on esitetty tehtäväksi tulevaisuudessa (Hentinen 
ja Hyytinen 2008). 
 

 
 Rokkalanjoen keväistä maisemaa (15.5.2014). Kuva 17.

 

5 YHTEENVETO   

Sataman selvitysalueen luontoselvitys koostuu liito-orava-, viitasammakko-, kasvillisuus-, 
lintu- ja luontotyyppikartoituksista. Pesimälinnustoselvitys suoritettiin kahtena 
maastokäyntinä 16.5.2014 ja 12.6.2014. Liito-orava- ja viitasammakkoselvityksen maastotyö 
tapahtui 15.5.2014. Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus suoritettiin 30.7.2014. 

Alue on luonteeltaan pitkälti ihmisen muokkaamaa ympäristöä ja rakennettua 
kaupunkialuetta. Alueen luonnonarvot keskittyvät jäljelle jääneisiin lähes luonnontilaisiin 
kohteisiin, jotka ovat Veturitallinlahti, Rokkalanjoki ja Savilahden ruovikko.  

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
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Liite: Arvokkaat luontokohteet 

 

 


