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1. Taustoja 

  

Tämä luontoselvitys koskee Sysmän Päijänteen Rimminniemen ranta-asemakaavan muutosta karttaan 1 

rajatulla alueella. Kaavan luontoselvitys perustuu 1990-luvulla tehdyn rantayleiskaavan selvitykseen ja li-

säksi alueen luontoarvoja on selvitetty myös Päijänteen rantojen luonto- ja maisemaselvityksessä (Häy-

hä & Rautiainen 2011), jolloin alueelta ei rajattu arvokkaita luontokohteita. Ranta-asemakaavan muu-

tosta varten tarvittiin päivitetyt tiedot kaava-alueen luontoarvoista. Kyösti Niemi tilasi luontoselvityksen 

28.8.2018.  

 

 

Kartta 1. Luontoselvitysalueen rajaus.  
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2. Menetelmät ja aineisto 

 

Luontokartoittaja (eat) Petri Parkko teki maastokäynnin alueelle 4.9.2018. Alueelta selvitettiin arvokkai-

ta elinympäristöjä sekä uhanalaislajiston ja direktiivilajien esiintymiä ja arvioitiin niiden esiintymisen to-

dennäköisyyttä myöhäisen ajankohdan mahdollistamalla tarkkuudella. Arvokkaita elinympäristöjä ovat 

luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain suojelemat kohteet, uhanalaiset luontotyypit, METSO-

ohjelmaan sopivat metsät sekä harkinnan mukaan muut arvokkaat elinympäristöt.  

Arto Remes (Ympäristönsuunnittelu Oy) toimitti aluetta koskevat pohjatiedot. Lintulajien uhanalaisuus 

raportissa perustuu uusimpaan uhanalaisuusarviointiin 2015 (Tiainen ym. 2016) ja luontotyyppien uhan-

alaisuus kirjaan Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (Raunio ym. 2008). Eliölajien nimistö on Suomen 

Lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukainen. Rengastaja Jouni Lamminmäki antoi tietoja alueen sääksien (Pan-

dion haliaetus) pesimätilanteesta. Kartta 2 on tehty Suomen ympäristökeskuksen Karttapalvelu Karpa-

lossa (©Maanmittauslaitos, SYKE).  

 

3. Alueen luonnon yleiskuvaus  

 

Rimminniemen selvitysalue sijaitsee karun ja kirkasvetisen Päijänteen rannalla Kähärinsaaren uloimmas-

sa kärjessä. Kesämökit sijaitsevat niemen eteläreunassa ja kärjessä on tällä hetkellä vain yksi mökki.  

Alueelle on tehty äskettäin kaksi avohakkuuta, mutta muuten se on hyvin metsäinen. Selvitysalueen ete-

läinen ranta on hyvin karua ja kivikkoista. Rannan ja kärkeen johtavan mökkitien välissä kasvaa varttu-

neita mäntyvaltaisia, paikoin kuusivaltaisia, kasvatusmetsiä, jotka ovat ravinteisuudeltaan mustikkatyy-

pin kangasta. Rannan tuntumassa kasvaa vanhoja kilpikaarnaisia metsämäntyjä (Pinus sylvestris).  

Aivan niemen kärjessä puusto muuttuu vanhemmaksi kuusi-mänty-koivusekametsäksi. Kallioisten ja ki-

vikkoisten rantametsien puustona kasvavat vanhat metsämännyt (kuva 1) ja paikoin kasvaa myös rau-

duskoivua (Betula pendula) ja metsäkuusta (Picea abies). Kärjen läheisyydessä kasvaa hyvin niukasti ve-

sikasvillisuutta ja sen läheisyydessä ruokaili maastokäynnillä kolme vanhaa kuikkaa (Gavia arctica) (ra-

portin kansikuva).  Kärjen tuntumassa on muutamia reheväkasvuisempia pieniä poukamia, joissa kasvaa 

paljon isoulpukkaa (Nuphar lutea).  
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Kuva 1. Rimminniemen kärjen karukkokallioita ja louhikoita kitukasvuisine mäntyineen. 4.9.2018 © Petri Parkko 

 

Rimminniemen pohjoisreunassa metsät ovat enimmäkseen varttuneita kasvatusmetsiä, mutta rannan 

tuntumassa esiintyy myös kosteapohjaisia pienialaisia tervaleppävaltaisia (Alnus glutinosa) lehtokuvioi-

ta.  

Alueen metsälinnustoon kuuluvat muun muassa palokärki (Dryocopus martius) (raportin kansikuva) sekä 

uhanalaisiksi (vaarantunut, VU) arvioidut pyy (Tetrastes bonasia) ja töyhtötiainen (Lophophanes crista-

tus). Mökkitien läheisyydessä on tässä selvityksessä arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltu pieni ojitta-

maton isovarpuräme.  
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Kuva 2. Rimminlahden pohjukassa on vesiruovikkoa ja ulpukkaa. 4.9.2018 © Petri Parkko 

 

Pohjoisreunan vesikasvillisuus on suurelta osin harvaa vesiruovikkoa, mutta rannan läheisyydessä kasvaa 

kelluslehtisenä isoulpukkaa sekä järvikortetta (Equisetum fluviatile) ja terttualpia (Lysimachia thyrsi-

flora). Kasvillisuudeltaan rehevimmät osat ovat aivan Rimminlahden pohjukassa, jossa on myös vähän 

laajempi lehtokuvio. Rannassa kasvaa haitallisen vieraslajin isosorsimon (Glyceria maxima) kasvustoja.  

 

4. Arvokkaat elinympäristöt  

 

4.1. Isovarpuräme (kartta 2, kohde 1) 

Kohde on varvustoltaan suopursuvaltainen (Rhododendron tomentosum) isovarpuräme, jonka 

läpi on rakennettu pitkospuut (kuva 3). Kuvion puustona kasvavat kitukasvuiset metsämännyt 

ja hieskoivut (Betula pubescens). Isovarpurämeet on silmälläpidettäväksi (NT) arvioitu luonto-

tyyppi.  
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Kuva 3. Kaavamuutosalueen pieni isovarpurämekuvio. 4.9.2018 © Petri Parkko 

 

4.2. Tervaleppälehto 1 (kartta 2, kohde 2) 

Tulvavaikutteisen lehdon puusto on tervaleppävaltaista, mutta reunoilla kasvaa suuria metsä-

kuusia. Kuviolla esiintyy melko vähän lahopuuta. Pensaskerroksessa kasvaa vähän korpipaat-

samaa (Frangula alnus).  

Kenttäkerroksessa kasvaa hyvin paljon metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana) (kuva 4), 

käenkaalia (Oxalis acetosella) sekä monin paikoin soreahiirenporrasta (Athyrium filix-femina), 

suo-orvokkia (Viola palustris), rönsyleinikkiä (Ranunculus repens), lehtoarhoa (Moehringia tri-

nervia) ja Suomessa melko paikoittaisena esiintyvää pikkuvelholehteä (Circaea alpina) (kuva 5). 

Kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) arvioitu luontotyyppi.       
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Kuva 4 (vas). Tervaleppälehdon 1 kenttäkerroksessa metsäalvejuuri on hyvin vallitseva. Kuva 5 (oik). Pikkuvelholehti 
kuuluu tervaleppälehdon lajistoon. 4.9.2018 © Petri Parkko 

 

 

4.3. Tervaleppälehto 2 (kartta 2, kohde 3) 

Tulvavaikutteisen lehdon puusto on tervaleppävaltaista, mutta kuviolla kasvaa myös hieskoi-

vua (Betula pubescens) sekä metsäkuusta tiheänä alikasvoksena. Pensaskerroksen muodostaa 

korpipaatsama. Lehdossa on hieman lahopuuta ja kuolleissa puissa näkyy tikkojen ruokailujäl-

kiä.  

Kenttäkerroksessa kasvaa metsäalvejuurta, käenkaalia, pikkuvelholehteä, isonokkosta (Urtica 

dioica), mesiangervoa (Filipendula ulmaria), soreahiirenporrasta ja suo-orvokkia.  Kosteat kes-

kiravinteiset lehdot on silmälläpidettäväksi (NT) arvioitu luontotyyppi.       
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Kartta 2. Kaavamuutosalueen arvokkaita elinympäristöjä 1–3. 

5. Kaavamuutosalueen linnustosta

Kaavamuutosalueeseen kuuluvassa läntisemmässä Rimminsaarissa pesii sääksi (Pandion haliaetus) ja 

alue on myös kuikkien (Gavia arctica) pesimäaluetta. Sääksi on pesinyt säännöllisesti läntisemmässä 

Rimminsaaressa (Jouni Lamminmäki). Pesän sijainti on tarkistettu 22.9.2020 rengastaja Pentti Alholta. 

Rimminniemen linnusto on pääosin tavanomaista metsälinnustoa, johon kuuluvat muun muassa pyy 

(Tetrastes bonasia), palokärki (Dryocopus martius), hippiäinen (Regulus regulus) ja puukiipijä (Certhia 
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familiaris). Hakkuiden reunoilla tavataan peukaloista (Troglodytes troglodytes). Uhanalaisista lintulajeis-

ta alueella tavataan erittäin uhanalaista EN hömötiaista (Poecile montanus) ja vaarantuneeksi VU arvioi-

tua töyhtötiaista (Lophophanes cristatus). Rimminniemen edustalla, noin 650 metrin päässä Kähärinsaa-

resta, oleva Lohiluoto on lokkien pesimäluoto.  

6. Päätelmät ja suositukset

Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet 

Kaavamuutosalueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura 2000-ohjelmaan kuu-

luvia alueita.  

Arvokkaat elinympäristöt 

Raportissa esitellyt arvokkaiksi elinympäristöiksi arvioidut kohteet pyritään jättämään kokonaan raken-

tamisen, hakkuiden ja kaikenlaisen kaivutoiminnan ulkopuolelle. Alueella ei ole valtakunnallisesti arvok-

kaiksi luokiteltavia kohteita, mutta rajatuilla arvokkailla elinympäristöillä on paikallisesti suuri merkitys 

luonnon monimuotoisuudelle.  

EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

Alueella ei ole hyvää habitaattia liito-oravalle (Pteromys volans) ja lajin esiintyminen on lähitulevaisuu-

dessa hyvin epätodennäköistä.  

Kaavamuutosalueella ei ole viitasammakolle (Rana arvalis) sopivia kutupaikkoja eikä IV-liitteen sudenko-

rentolajeille hyviä lisääntymispaikkoja, sillä rannat ovat karuja. Lummelampikorennon (Leucorrhinia 

caudalis) tai sirolampikorennon (L. albifrons) esiintyminen voisi olla mahdollista niemen pohjoisreunan 

kelluslehtisiä kasvavissa kohdissa.  

Kaikki lepakkolajimme ovat luontodirektiivin IV-liitteen lajeja ja lisäksi Suomen allekirjoittama EURO-

BATS-sopimus edellyttää lepakoiden siirtymä- ja ruokailualueiden huomioimisen. Kaavamuutosalueella 

on hyvin todennäköisesti lepakoiden, erityisesti vesisiippojen (Myotis daubentonii), saalistelu- ja siirty-

mäalueita. Lepakoille sopivia luonnonsuojelulain suojelemia lisääntymispaikkoja on sen sijaan niukasti. 
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Lähinnä muutamissa jättöhaavoissa olevat tikankolot ja erilaiset rakennukset voisivat sopivat lepakoiden 

päivehtimispaikoiksi. Kaavamuutoksella on kuitenkin hyvin vähäinen merkitys lepakoille.   

Kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) toukkien ravintokasvia kangasmaitikkaa (Melampyrum pra-

tense) kasvaa monin paikoin alueella, mutta alueella ei ole kovin hyvää lisääntymishabitaattia lajille. 

Parhaiten lisääntymiseen sopisivat mökkitien reunat, joihin kaavamuutoksella ei ole vaikutusta: valoisia 

piennaralueita tulee olemaan jatkossakin vaikka mökkien määrä alueella lisääntyisi.    

Uhanalaislajisto 

Luonnonsuojelullisesti merkittävän uhanalaislajiston esiintyminen kaavamuutosalueilla on melko epäto-

dennäköistä.  

Linnusto 

Läntisemmän Rimminsaaren sääksen (Pandion haliaetus) pesintä on vaarassa epäonnistua häirinnän ta-

kia ja siksi pesäpuun ja lähimmän rantatontin välisen etäisyyden tulisi olla suositusten mukaisesti vähin-

tään 300 metriä.  

7. Lähteet

Häyhä, T. & Rautiainen, S. 2011: Päijänteen rantojen luonto- ja maisemaselvitys. Luontoselvitysraportti 

131 s.  

Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2: 

Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. 572 s.  

Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärk-

kä, A., Rintala, J., Sirkiä, P. & Valkama, J. 2016: Suomen lintujen uhanalaisuus 2015. Ympäristöministeriö 

& Suomen ympäristökeskus. 49 s.  


