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HIRVINIEMI
Tietokantatunnus: TUU-07-012

Pinta-ala: 9,6
Korkeus: 105
Alueen suhteellinen korkeus: 3

Geologia
Hirviniemen alue koostuu monipuolisista, hyvin kehittyneistä luonnontilaisista nykyrannoista ja muutamista 
vanhemmista rantakerrostumista. Kohdealueen rantaviivan pituus on yhteensä noin 2,4 kilometriä, ja siitä on yli 
puolet hiekka- ja sorarantoja ja loput kivikkorantoja. Alueella on loivia rantavoimien kasaamia hiekkarantoja ja 
hiekkaisia rantavalleja, sora- ja hiekkakerrostumiin kuluneita törmärantoja sekä kivikkoiseen moreeniin kehittyneitä 
pallekivikoita ja kivivöitä. Rannan edustalla vedenpinnan alapuolella on lisäksi 100-200 metriä leveä, hieman 
terassimainen tasanne.

Hiekkarantoja on alueen etelä-, keski- ja luoteisosassa. Eteläinen hiekkaranta-alue ulottuu Rauniosalmesta 
Karsikkoniemeen. Sen eteläosassa on leveä, hieman särkkämäinen hiekkaranta, jonka koillisreunalla on matalia 
rantavalleja ja länsireunalla 1,5 metrin korkuinen törmä. Törmän pohjoispuolella on lisäksi muutamia pieniä ja 
kapeita taskuhietikoita ja jonkin verran pallekiviä. Alueen keskiosassa Karsikkoniemen ja Kautonniemen välissä on 
kaareva, noin 250 metriä pitkä ja 20 metriä leveä avoin hiekkaranta-alue, jolla on matalia rantavalleja. Hiekkarannan 
takana on lisäksi noin 30 metriä leveä vyöhyke alle metrin korkuisia metsittyneitä rantavalleja. Alueen luoteisosan 
hiekkaranta-alue Nenälammen ja Repohäikän välissä koostuu puolestaan kaksi metriä korkeasta peitteisestä törmästä 
ja kapeasta särkkämäisten niemekkeiden rytmittämästä rantakaistaleesta, jonka edustalla on ruovikkoa. Nenälammen 
pohjoispuolisella soraisella ja hiekkaisella Votkankankaalla on muutamia puolen metrin korkuisia metsittyneitä 
rantavalleja, ja kankaan läpi on kaivettu oja. Votkankangas lienee ainakin osittain tulkittavissa pienen 
harjumuodostuman huuhtoutuneeksi liepeeksi ja rantakerrostumaksi.

Sorarantaa on alueen pohjoisosassa Kankaanniemestä Repohäikkään. Ranta on koko pituudeltaan jyrkähköä 2-3 
metrin korkuista soraista ja kivistä törmää, jonka edustalla on Repohäikän itäpuolella kapeat sora- ja kivikkorannat ja 
alle puolen metrin korkuisia rantapalteita. Jyrkkärantainen ja tasalakinen Repohäikkä on ilmeisesti pienen 
harjumuodostuman eroosiojäännös, jonka rannoille on kertynyt myös pallekivikkoa. Moreeniin kehittyneitä rantoja on
kohdealueella Karsikkoniemessä sekä Kautonniemen ja Nenälammen välissä. Molemmilla rannoilla on pallekivikkoa 
noin metrin korkuisena törmänä tai matalampana ja pienemmistä kivistä koostuvana kivivyönä. Karsikkoniemessä 
kivikkoa on huuhtoutunut runsaasti esiin myös nykyrannan yläpuolelta. 

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 160-165 metrin tasolla. Nilakka kuroutui Ancylusjärvestä noin 9500 
vuotta sitten, jolloin sen vedenpinta oli kohdealueella nykyistä ylempänä (Pajunen 2004). Vedenpinta alkoi 
maankohoamisen takia ensin laskea, mutta kääntyi pian nousuun Muinais-Päijänteen transgression saavutettua järven 
tason. Vedenpinta kohosi kohdealueella noin 110 metrin tasolle Tilkinmäen juurelle. Muinais-Päijännevaihe päättyi 
Heinolanharjun puhkeamiseen noin 7 000 vuotta sitten, jolloin vedenpinta laski nopeasti 4-5 metriä. Tämän jälkeen 
vedenpinta Nilakassa on vähitellen laskenut nykytasolle, ja rantavoimat ovat muokanneet kohdealueen rannat 
nykyiseen asuunsa. Nilakan vedenpinta on laskenut hieman myös Äyskosken perkauksen takia. 

Biologia
Rantaa reunustava puusto on enimmäkseen varttunutta, erirakenteista, kuivahkon kankaan männikköä. Seassa on 
jonkin verran koivua, tervaleppää ja harmaaleppää. Muutama mänty on kilpikaarnainen ja järein yksilö 50 cm paksu. 
Joillakin kohdilla, joissa rantavoimien vaikutus on vähentynyt, törmien edusta on hieman pusikoitunut ja pajuttunut. 
Paikoilla, missä rantavoimat ovat vielä voimakkaita kuten Repohäikän niemen länsikainalossa, on järveen päin 
kallistuneita ja langenneita puita. Paikoin harvaa pajukkoa tai lepikkoa on myös suojaisilla rantapalteilla. 

Hiekkarannat ovat hyvin kasvittomia. Kasvillisuutta on lähinnä matalilla rantavalleilla ja -palteilla, joihin on kertynyt 
jonkin verran maatuvaa ruokoa. Valleilla kasvaa mm. aholeinikkiä, hietakastikkaa, kurjenjalkaa, leskenlehteä, 
luhtavuohennokkaa, maitohorsmaa, punanataa, rantakanankaalia, rantamataraa, suoputkea, terttualpia, ukontatarta ja 
vaaleasaraa. Rantojen edustalla, lähinnä niemien länsipuolien suojaisissa pohjukoissa, on paikoin harvakasvuisia 
järviruokokasvustoja. Joillakin harvoilla kohdilla ruoko tulee rantaan asti, mutta se ei ole levinnyt juurikaan vesirajaa 
ylemmäksi. Näillä kohdin rannoille on kertynyt enemmän ruokomassaa peittäen kapean hiekkarannan alleen. 
Ruokomassalla kasvaa lähinnä viiltosaraa ja jokapaikansaraa sekä jonkin verran mm. kurjenjalkaa, terttualpia ja 
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metsäkasveista kangasmaitikkaa ja muita kasveja yksittäin. Hiekkaiset kulutustörmät ovat myös lähes kasvittomia tai 
niitä peittävät metsämaan paakkuiset sammal- ja varvikkopatjat. 

Kivikkorannat ovat kapeita ja kivet aivan rannassa lähes kasvittomia. Kivien väleissä on muutamia rantakukkia ja 
niukasti vihvilää. Karsikkoniemen ylempi pallekivikko on metsän siimeksessä ja kiviä peittävät tavanomaiset 
kivijäkälät sekä karut sammalet. Repohäikän sorainen hiekkaranta on lähes kasviton. Yläranta vaihettuu hyvin 
nopeasti metsämaaksi. Rajalla on vähän enemmän variksenmarjaa, juolukkaa ja taipeessa jäkäliä tai sammalia.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi jokseenkin luonnontilaisena hiekkaisena, kivisenä tai törmien 
reunustamana rantakaistaleena. Nilakalle avautuu avaria järvimaisemia etelään, länteen, luoteeseen, pohjoiseen ja 
koilliseen. Sisäinen maisema on rantaviivan mutkittelun ja erityyppisten rantojen ansiosta varsin vaihteleva. Näkyvyys
on hyvä ja maasto on kohtalaisen helppokulkuista.

Alueen etelä- ja keskiosan hiekkarannoilla on rantautumispaikat ja nuotiokatokset, ja rannoilla on useita pieniä 
nuotiopaikkoja. Rantaa pitkin kulkee myös pieniä polkuja. Alueen vieressä on Tilkinmäen kivikautinen asuinpaikka. 
Nilakan rannat kohdealueen lähistöllä ovat yleisesti varsin luonnontilaisia. Kohdealue on varsinkin maisemallisesti 
näyttävä käyntikohde, ja sen erityyppisissä rannoissa näkyy hyvin aineksen vaikutus rantamuotojen kehittymiseen. 
Laajan ulapan äärellä niemenkärjessä rantavoimat ovat myös olleet tavallista voimakkaammat.
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