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liite alkuperäiseen selvitykseen 
 
 
TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 
________________________________________________________________________________ 

 

1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA 
 

Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen Tipasjärven 

pohjoisrannan itäpäässä (tila 17:31) ja toinen Ison Tipasjärven pohjoisrannan itäosassa (tila 68:2).  

 

2. LUONTOSELVITYS 
 

Luontoselvityksen täydentäminen aloitettiin Kouruniemen alueen (68:2) länsiosasta. Tilan 

päärakennuksen ympärillä sijaitsevan yhä aktiivisessa maatalouskäytössä olevan peltoalueen ja 

rannan välissä on laaja avohakkuu alue, joka lännessä ulottuu lähelle, noin 20-30 m päähän 

rantaviivasta (ks. kuva 1).  

Kuva 1. Kourupuron (tilan 68.2) peltoalueiden ympärillä on laaja siemen- 

puuasentoon hakattu alue. Kuvassa taustalla näkyvä metsä on kapea vyöhyke 

rannan ja hakkuualueen välissä. 
 

Kohdassa, jossa kaksi suo-ojaa laskee Iso-Tipasjärveen, on rantaan muodostunut rantasoistumaa ja 

luhtaa (ks. kuva 2), joka rannan puolella muuttuu lähes puhtaaksi harmaalepikoksi. Lepikko on 

verraten nuorta, paksuimmillaan noin säären vahvuista puuta. Erityisesti maapuita on verraten 

runsaasti. Lepän ohella kasvaa vyöhykkeellä eri pajulajeja ja koivua. Leppävyöhykkeen ja 

hakkuualueen välissä on lisäksi kapea vyöhyke mäntyvaltaista talousmetsää. Kenttäkerros on 

mustikkavaltainen. Muu lajisto on tavanomaista.  

 

Kapeat niemekkeet Kouruniemen luoteisreunalla (ks. kuva 3) ovat maisemallisesti kauniita, ja 

niiden välissä olevissa lahdelmissa, joiden reunamilla, harmaaleppää kasvaa, on osin hiekkaista tai 

soraista rantaa. 
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Kun siirrytään Kouruniemen lounaisrannalle, häviää rannan harmaalepikko kokonaan. Puusto 

hakkuualueen ja rantaviivan välissä (vyöhykkeen leveys on noin 50 m) on tavanomaista 

mäntykangasta tai lievästi kuusta sekapuuna käsittävää. Aivan niemen kaakkoiskulmassa on hieman 

runsaammin harmaaleppää sekapuuna. Nykyrannan yläpuolella on havaittavissa vanha rantatörmä. 

Lisäksi esiintyy jonkin verran katajaa, harmaaleppää. Lisäksi esiintyy variksenmarjaa, mustikkaa, 

puolukkaa, metsäkortetta, metsätähteä, suopursua ja juolukkaa ja rahkasammalta (erityisesti törmän 

alapuolella).   

 

Kuva 2. Rantasoistumaa Kouruniemen luoteisrannalla.  

 

 

Kuva 3. Pohjoisempi ”sormimaisista” kapeista niemistä. Niemien puusto on 

mänty-koivu sekapuustoa. Niemien välialueilla on harmaalepikkoa. 
 

Kasvillisuus rannan ja hakkuualueen välissä jatkuu edellä kuvatun kaltaisena aina etelärannan 

keskiosaan asti (kuvat 5-6), jossa metsäojan suuosaan on muodostunut samantyyppinen nuorehkoa 

harmaaleppää kasvava alue. Maapuita on jonkin verran. Tämän pienen lepikon itäpuolella on 

toteutettu hakkuita ja puusto on mänty-koivu sekapuustoa. Kun tullaan lähelle nykyisen peltoalueen 
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reunaa, törmä mataloituu ja vaikka rannan puulajisto ja sen koostumus säilyy entisen kaltaisena – 

on kenttäkerros selvästi heinittynyt ja alueella on nähtävissä vanhan laidunnuksen merkkejä. 

 

Kuva 4. Lepikkoa  ”sorminiemen” tyvellä. Puusto on nuorta, noin ranteen vahvuista. 

Kuva 5. Kouruniemen lounais-etelärannalla on kasvillisuus kuvan kaltaista. 

Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Mustikka ja variksenmarja ovat 

kenttäkerroksen valtalajit. 
 
Vaccinum myrtillus mustikka 4-5  

Empetrum nigrum, variksenmarja 1-3 

Maianthemum bifolium oravanmarja 1 

Trientalis europaea metsätähti 1 

Viola palustris suo-orvokki 1  

Pyrola sp., talvikki 1-2  

Luzula pilosa kevätpiippo 1  

Rubus chanaemorus, lakka 1(aivan rannan tuntumassa paikoin) 

Linnaea borealis vanamo 1  

Juncus filiformis jouhivihvilä 1 
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Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 1-2 

Equisetum sylvaticum metsäkorte 1  

Carex echinata tähtisara 1-2  

Thelypteris connectilis korpi-imarre 1  

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 

Potentilla erecta rätvänä 1-2  

 

Kuva 6. Kouruniemen etelärantaa, jossa hakkuualueen ja rannan välissä 

on kapea puustoinen vyöhyke. Tekstissä mainittu rantavalli erottuu kuvassa  

hyvin; se on lohkareinen ja sen alapuolella on melko runsaasti nuorta lehtipuuta. 

 

Kuva 7. Peltoalueen eteläpuolella rannan tuntumassa aivan Kourulahden pohju- 

kassa on vanhaa laidunta. 
 

Pellon kaakkoispäästä itään Kourulammelta laskevalta isolle laskuojalle asti on samantyyppistä 

vanhaa laidunta (ks. kuva 7). Kun siirrytään Kourulahden koillisrannalle, on myös tällä alueella 

kasvillisuudessa nähtävissä vanhan laidunnusalueen tunnusmerkkejä aina olemassa olevalle mökille 

asti. (68:1; ei sisälly suunnittelualueeseen). Puustossa on männyn ohella koivua ja harmaaleppää 

sekä katajaa. Kenttäkerroksessa on runsaasti mustikkaa, mutta myös puolukkaa, metsätähteä, 

oravanmarjaa, puolukkaa, kultapiiskua jne. Lähempänä nykyisiä viljelyalueita on kenttäkerroksessa 
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runsaasti heinälajistoakin. Talon kaakkoispuolella muuttuu metsäkasvillisuus nuoreksi 

mäntytaimikoksi. 

Kuva 8. Kourulammen laskupuroa. 

Kuva 9. Kourulahden itärannalla on vanhan aitan ympäristössä vanhaa 

laidunaluetta. Osaksi laidunalueet ovat vielä heinäniittyä, mutta osaksi jo  

tiheää harmaalepikkoa. 
 

Inventointia jatkettiin Hankaniemen alueella tilan 17:31 etelärannalta, tilan päärakennuksen 

ympäristöstä. Niittymäisen pihapiirin länsipuolella on tuoretta kuusikkoa, jota on harvennettu 

joitain vuosia sitten. On todennäköistä, että aluetta on käytetty laidunnukseen. Kun kuljetaan kohti 

länttä niemenkärkeen, muuntuu lähes puhdas kuusikko sekapuustoiseen suuntaan. Kuusen ohella 

esiintyy koivua ja mäntyä. Maapuita tai pystykeloja ei esiinny. Puusto on harvahkoa. 

Kenttäkerroksessa esiintyy mustikka (valtalaji), puolukka, metsätähti, oravanmarja, metsäkorte, 

metsälauha, isotalvikki, vanamo jne. Niemen pohjoispuolella on lahdelma, jossa on aivan rannassa 

lievää luhtaisuutta ja etäämpänä rannasta tavanomaista mäntyvaltaista kangasta.  
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Viimeiseksi siirryttiin Hankaniemen pohjoisrannalle tilan 17:25 kaakkoispuoliselle ranta-alueelle. 

Puusto on pääosin harvettua mäntykangasta. Aivan rannassa on hieman koivua ja harmaaleppää 

sekapuuna. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny.  
 

Kuva 10. Hankaniemen pihaniityn länsipuolella on järeää istutuskuusikkoa. 

 

Kuva 11. Hankaniemen pihapiirin luoteispuolta. Alue on saattanut olla 

metsälaidunaluetta. 
 
Vaccinium vitis-idaea, puolukka 1-3  

Vaccinum myrtillus, mustikka 2-3 

Empetrum nigrum, variksenmarja 1-2 

Vaccinium uliginosum, juolukka 1  

Calluna vulgaris, kanerva 1  

Luzula pilosa, kevätpiippo 1-2 

Maianthemum bifolium ,oravanmarja 1-2  

Melampyrum pratense kangasmaitikka 1-2  

Calamagrostis arundinace. metsäkastikka 1  

Deschampsia flexuosa ,metsälauha 1  

Trientalis europaea ,metsätähti 1  
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Epilobium angustifolium, maitohorsma 1  

 

Kuva 12. Kuva Mäntylahden puoleiselta rannalta. Puusto on mäntyval- 

taista sekakangasta. 

 

3. SUOSITUKSET 
 

Pienen Tipasjärven Hankaniemen lisäysalueen luontoarvot ovat tavanomaiset ja erityisiä rajoituksia 

tai estoja rantarakentamiselle ei ole tarpeen esittää. Erityisesti Mäntylahden puoleiselle rannan 

osalle rakentaminen soveltuu hyvin. Niemen etelärannalla rakentamista voisi mahdollisuuksien 

mukaan välttää nykyisen pihaniittyalueen lähialueille. 

 

Ison Tipasjärven kohdalla rakentamista tulisi välttää Kouruniemen luoteisrannan kapeille niemille 

tai niiden välisille lahdelmille. Niemen etelärannalla pieni tervalepikko rannan keskiosassa tulisi 

myös jättää rakentamisen ulkopuolelle (esim. MY tai luo) ja samoin itäosan vanha metsälaidunalue 

nykyisen pellon ja rannan ja Kourulammelta laskevan puron välisellä alueella (esim. MY tai luo). 

Kourulahden itärannan laidunalueelle tulisi myös rakentamista välttää (esim. MY tai luo). 

Erinomaisesti rakentamiseen sen sijaan soveltuu tilan 68:1 itäpuoliset alueet. 

 

 

Jari Hietaranta 
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