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JOHDANTO
Tämä työ on Oulun kaupungin Jokikylä-Murto alueen osayleiskaavoituksia palvelevien luontoselvitysten kooste ja aineistotäydennys
Jokikylän ja Murron osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2018. Osayleiskaavasta
saadussa lausunnossa kiinnitettiin huomioita vuosina 2011 ja 2015 laadittujen luontoselvitysten
riittävyyteen, mm. linnuston osalta. Tämän laadittavan aineistoselvityksen tarkoituksena on täydentää aiemmin laadittuja luontoselvityksiä osayleiskaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden. Lisäksi viranomaisohjeistuksen mukaisesti toteutettiin täydentävä liito-oravaselvitys maastossa
toukokuussa 2019. Tämän selvityksen tulokset on raportoitu tähän 21.5. 2019 päivitettyyn raporttiin.
Luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata maankäytön suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet, joita on tunnistettu aiemmin laadituissa selvityksissä.
Tämä työ täydentää olemassa olevan tiedon perusteella aiemmin laadittuja selvityksiä, kokoaa
niiden perusteella potentiaalisia huomionarvoisen lajiston elinympäristöjä ja määrittelee luontokohteiden arvon paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi selvitys puntaroi ja suosittelee luontokohteiden huomioimista suhteessa muuttuvan maankäytön suunnittelutasoon.
Luontoselvityksen täydennyksen ovat laatineet FM biologi Minna Takalo sekä linnustoasiantuntija Harri Taavetti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun aluetoimistosta.
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Selvitysalueen sijainti ja alueen kuvaus
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Jokikylän ja Murron osayleiskaava-alue sijoittuu entisen Haukiputaan kunnan alueelle, Kiiminkijoen varrelle muodostuneen kyläasutuksen ja talouskäytössä olevien metsien alueelle. Kaavaalue käsittää Pohjantien itäpuolelle olevan Jokikylän asutustihentymän ja sen itäpuolella olevan
Murron alueen.
Kaava-alueeseen sisältyy metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, vakituista-asuinaluetta, kylätaajamaa, loma-asuinkäytössä olevia alueita, maatilan tilakeskuksen ja peltoalueita. Kiiminkijoki sivu-uomineen on Natura-aluetta.
Kaavoituksen tavoitteena on ohjata uudet rakennuspaikat rakentamiseen parhaiten soveltuville
alueille huomioiden maaseutumainen asuinympäristö, tulvanuhanalaiset alueet, nykyinen tiestö
ja vesihuollon toiminta-alueet sekä arvokas luonnonympäristö.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hallituskatu13-17 D, 7. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2.2

Jokikylän–Murron OYK
Luontoselvityksen aineistotäydennys
21.5.2019

5 (18)

Natura-alue ja muut suojelualueet
Kaava-alueen halki virtaa Natura 2000 –verkostoon kuuluva Kiiminkijoki ja alueelle sijoittuu
myös sen pieniä sivu-uomia. Kaava-alueelle ei sijoitu muita suojelualueita.
Kiiminkijoen Natura-alueen (FI1101202, SAC) suojeluperusteena on esitetty Natura –luontotyyppien päivitys huomioiden neljä luontodirektiivin luontotyyppiä; Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210), humuspitoiset järvet ja lammet (3160), karut kirkasvetiset järvet (3110)
sekä pikkujoet ja purot (3260). Luontodirektiivin liitteen II lajeista suojeluperusteissa esitetään
lietetatar (Persicaria foliosa).
Kiiminkijoen Natura-alue sijoittuu Oulun, Utajärven, Pudasjärven ja Puolangan kuntien alueelle
ja sillä on pituutta 180 kilometriä. Kiiminkijoen vesistö on voimakkaasti humuspitoinen jokivesistökokonaisuus ja se on tyypiltään suuri turvemaan joki. Luonnontilaisena turvemaan jokena
Kiiminkijoki on ainutlaatuinen Euroopassa. Kiiminkijoella on merkitystä vaelluskaloille; lohi, taimen, vaellussiika, harjus ja nahkiainen ovat joen alkuperäistä kantaa. Joen yläjuoksulla ja latvavesillä (Puolanka) esiintyy merkittäviä tammukkapuroja.
Kaava-alueelle sijoittuva osuus koko Kiiminkijoen Natura-alueeseen lukeutuvasta jokiuomasta
sivu-uomineen on vain parin prosentin luokkaa. Alueelle sijoittuu natura –luontotyyppiä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Suojeluperusteena olevan lietetattaren potentiaalisia esiintymisalueita ovat kaavassa luontokohteina esitetyt entiset hienoainespohjaiset juoluat ja jokiuoman hitaasti virtaavat mutkat ja saarekkeiden poukamat. Vuoden 2011 maastoinventoinneissa
tätä direktiivilajia ei ole paikannettu, eikä siitä ole aiempia esiintymätietoja selvitysalueelta
(Eliölajit -tietokanta, Näpänkangas 12.3.2019).

Murto
Jokikylä

Kurkelansaari

Kurkelansaari

Kiiminkijoen Natura-alue
(FI1101202, SAC)

Kuva 2. Kiiminkijoen Natura-alueeseen sisältyy Kiiminkijoen pääuoma sekä sen pieniä sivu-uomia ja vanhoja uomanosia
(Paikkatietoikkuna 2019).
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Selvitysalueen kasvillisuuden, metsien kasvupaikkatyyppien ja luontotyyppien edustavuuden
kuvaus perustuu kaava-alueelta aiemmin laadittuihin selvityksiin. Vuoden 2011 selvitys koskee
kaava-alueen länsi- ja keskiosia, vuoden 2015 selvitys täydentää tätä Murronniemen osalta eli
kattaa kaava-alueen itäosan.
Putkilokasvilajiston osalta vuoden 2011 luontoselvityksessä on laadittu putkilokasveista lajilista,
jossa on hyödynnetty suurelta osin Oulun kasvimuseon kenttäkortteja (mm. Ulvinen, T., Uotila,
P. ja Suomela, E.) ja täydennetty listaa vuoden 2011 maastohavainnoilla (Kalleinen, L.). Vanhimmat kenttäkortteihin perustuvat lajihavainnot ovat 1930-luvulta ja suurin osa on vuodelta
1969 (Ulvinen Tauno).
Selvityksessä on koottu olemassa oleva tieto seuraavista lähteistä;

3.2

·

Haukiputaan Jokikylän osayleiskaavan luontoselvitys 2011. Natans Oy, Lassi
Kalleinen.

·

Haukiputaan Jokikylän ja Murron osayleiskaavoitus, Murron alueen luontoselvitys 2015. Pöyry Finland Oy.

·

Avoin metsätieto, Metsäkeskus (tarkasteltu 15.2.2019)

·

Eliölajit –tietokanta,
12.3.2019)

·

Suomen Lajitietokeskus/FinBIF. http://tun.fi/EXMP.1234,
http://some.org/9876 (haettu 15.2.2019).

Pohjois-Pohjanmaan

Ely-keskus

(tarkistuspyyntö

Linnusto
Kaavoitettavan alueen linnustoa ei ole selvitetty maastoselvityksin aiempina vuosina. Vuoden
2015 luontoselvityksessä Murron alueen linnusto on käsitelty olemassa oleviin tietoihin perustuen. Vuoden 2011 luontoselvityksissä linnustoa ei käsitelty lainkaan.
Tässä täydennystyössä lähtötietoina käytetään vuoden 2015 raporttia, julkisia havaintotietokantoja (Laji.fi) sekä Webmap-karttamateriaaleja. Lisäksi täydennystyöhön osallistuvan asiantuntijan paikallistuntemus alueesta on kohtuullisen hyvä, mitä on hyödynnetty soveltuvin osin.

3.3

Muu eläimistö ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajisto
Eläimistön osalta taustamateriaalina on hyödynnetty peruslajiston yleisiä levinneisyystietoja
sekä laji.fi –tietokannan havaintoja. Direktiivilajiston osalta on arvioitu levinneisyytensä puolesta selvitysalueella potentiaalisesti esiintyvän lajiston elinympäristöjä.
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Täydentävät maastoselvitykset
Kaavasta järjestetyssä viranomaisneuvottelussa ELY-keskus toteaa, että mahdollisten liito-oravan elinympäristöjen osalta tiedot ja aineisto ovat puutteellisia. Näin ollen liito-oravalle potentiaaliset elinympäristöt selvitettiin erillisellä maastoinventoinnilla, jonka toteutti erityisasiantuntija Harri Taavetti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Maastoinventointi suoritettiin 16.5.2019.
Samalla kiinnitettiin huomiota alueen pesimälinnustoon ja erityisesti suojelullisesti huomionarvoisiin lajeihin.
Liito-oravan elinympäristöjen inventoimiseksi kaava-aluetta tarkasteltiin kartta- ja ilmakuvista,
joiden perusteella rajattiin tarkistettavat kohteet. Valitut kohteet käytiin läpi siten, että kohdetta
tarkasteltiin ensin silmämääräisesti ja arvioitiin sen potentiaalia liito-oravalle. Mikäli kohde todettiin liito-oravan kannalta potentiaaliseksi elinympäristöksi, se käytiin läpi tarkistamalla kohteella kasvavien haapojen ympäristö mahdollisten papanalöydösten varalta.

4

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

4.1

Kasvillisuusalue
Haukiputaan alue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaalisen vyöhykkeen
Pohjanmaan alueelle, jossa tarkemmin vyöhykkeelle Pohjois-Pohjanmaan rannikko (3a2). Suokasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa Kiiminkijoen alaosan alue sijoittuu Pohjanmaan aapasoiden
alueella lohkoon 3b Pohjois-Pohjanmaan aapasuot.

4.2

Alueen luonnonolojen yleiskuvaus
Metsät
Jokikylän alueella metsät ovat pääosin tyypiltään puolukka-mustikkatyypin (VMT) tuoretta kangasta, jonka puusto on kohtalaisen nuorta, sekapuustoista ja tasaikäistä. Lisäksi runsaasti esiintyy kuivahkoa variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kangasta. Kaava-alueen eteläosan hiekkakankailla esiintyy runsasjäkäläisiä ja mäntyvaltaisia kangasmaita, jotka eivät kuitenkaan kuulu
puhtaasti karukkokankaisiin (ClT). Alueen kuivimmat kangasmaat ovat variksenmarja-kanervatyyppiä (ECT) ja niillä on paikoin runsaasti poronjäkäliä. Kuivien kankaiden lajisto on niukkaa,
etenkin kun niillä esiintyvä puusto on nuorta tasaikäistä kasvatusmetsää.
Vuoden 2011 selvitysten perusteella Jokikylän alueen vanhojen jokiuomien lähialueelle sijoittuu
pienialaisesti lehtoja. Kuvausten perusteella lehdot ovat todennäköisesti tyypiltään keskiravinteista kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin (GoMaT) lehtoa.
Murron alueella metsät ovat puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta sekä metsäkurjenpolvikäenkaalityypin (GOMT) lehtomaista kangasta sekä kaakkoisosassa vähäisesti variksenmarjapuolukkatyypin (EVT)kuivahkoa kangasta.
Alueen kivennäismaan metsät ovat tavanomaisia talousmetsiä, joiden joukosta ei ole paikannettu arvokkaampia metsäisiä luontotyyppejä, esimerkiksi runsaslahopuustoista iäkkäämpää
kangasmetsää. Alueelle ei sijoitu kalliometsiä.
Suot ja pienvedet
Alueen suoaltaista kaikki ovat ainakin osin ojitettuja. Luonnontilaisia laajempia soita alueelle ei
sijoitu. Alueella on karuja puustoisia soita, jotka sijoittuvat ojitettujen turvemaiden laiteeseen
tai Kuikkalammen ranta-alueille. Luontoselvityksissä puustoisia rämeitä tai yhdistelmätyypin nevarämeitä ei ole kuvailtu. Metsäkeskuksen avoimen metsätiedon perusteella alueelle sijoittuu
muutamia metsäsuunnittelussa tunnistettuja suoelinympäristöjä (vähäpuustoiset suot, rantaluhdat) (Kuvat 3.-5-).
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Kiiminkijokeen laskevien uomien ja vanhojen juoluoiden laiteilla kasvillisuus on korpista ja luhtaista. Luontoselvitysten kuvausten ja kuvien perusteella vanhojen juoluoiden ranta-alueille sijoittuu ruohokorpia, jotka ovat luontotyyppeinä uusimaan uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin uhanalaisia (EN). Murron alueelta on kuvailtu (Pöyry 2015) pienialainen sarakorpi, joka on
luontotyyppinä erittäin uhanalainen (EN). Tulvanalaiset puustoiset luhdat Kiiminkijokeen laskevien uomien varrella kuvataan selvityksessä (Pöyry 2015) sara- ja ruoholuhdaksi.
Alueelle ei sijoitu luonnontilaisia vesilain määrittelemiä pienvesiä (norot, lähteiköt tai lammet).
Vanhojen jokiuomien alueille sijoittuvat lammet ja lampiketjut ovat ruoppauksissa olosuhteiltaan muutettuja ja niistä osaan on johdettu metsätalousojituksia.
Kiiminkijokeen laskevien kangasmaanotkojen alueilla on todennäköisesti sijainnut korpisia luontotyyppejä, mutta ne ovat nykyisin ojikkoina ja turvekankaina. Osa alavammista moreenimaista
jokivarressa on nykyisiä peltoalueita.

Kuva 3. Kuikkalammen eteläosat sijoittuvat kaava-alueelle. Alueelta on osoitettu suoelinympäristöihin lukeutuvaa metsälain 10§:n erityisen tärkeää elinympäristöä metsäsuunnittelun yhteydessä.
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Kuva 4. Kaavan eteläosissa Kiviharjun länsipuoliset vähäpuustoiset suot on tulkittu metsälain 10§:n kohteisiin.

Kuva 5. Kaava-alueen itäosassa on pienialainen suoelinympäristöihin lukeutuva metsälain 10§:n kohde.
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Arvokkaat luontokohteet
Laadituissa luontoselvityksissä kaava-alueen arvokkaina luontokohteina on todettu Jokikylän
selvitysalueella olevan lehtoa (Mäntylehdonlampi, Murronlammen N-pää), ruoho- ja heinäkorpea, lehtokorpea ja metsäkortekorpea, lampi ja purouoma (Rädynkangas), luhtametsää ja –
niittyä, Kiiminkijoen reheviä sivu-uomia ja kosteikkoa (Natans 2011) sekä Murron alueella sarakorpea, rantaluhtaa, tulvavaikutteista lammen rantametsää (Pöyry 2015).
Kaikki mainitut arvokkaiksi tunnistetut luontokohteet on esitetty kaavakartalla luotokohderajauksella.
Luontoselvityksissä mainittujen kohteiden, niiden kuvauksen ja valokuvien perusteella alueelta
on tunnistettu luontotyyppejä joiden uhanalaisuus uusimman luokituksen mukaan (Kontula ym.
2018) on esitetty alla;
Luontotyyppi

uhanalaisuus

ruohokorvet, lehtokorvet

erittäin uhanalanen (EN)

sarakorvet,

vaarantunut (VU)

tuoreet keskiravinteiset lehdot

vaarantunut (VU)

koivuluhdat

arvioimatta (DD)

isovarpurämeet

vaarantunut (VU)

havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet

erittäin uhanalaiset (EN)
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Kuva 6. Vuoden 2011 luontoselvityksessä (Natans) esitetyt arvokkaat luontokohteet
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Kasvillisuus ja alueellisesti merkittävä kasvilajisto
Uhanalainen ja direktiivilajisto
Alueelta ei ole aiemmissa maastoselvityksissä havaintotietoja uhanalaisesta (CR, EN, VU) tai
silmälläpidettävästä (NT) putkilokasvilajistosta. Direktiivilajiston osalta kyseeseen voisi tulla lähinnä Natura-alueen suojeluperusteissa mainittu lietetatar, jonka parasta esiintymisaluetta Suomessa on Kiiminkijoen suiston alueella. Lajia ei ole inventoinneissa havaittu, eikä siitä ole rekisteritietoja selvitysalueelta.
Ajantasaisen Eliölajit –tietokannan (Näpänkangas 3/2019) mukaan alueelta ei ole tiedossaolevia
uhanalaisen lajiston esiintymiä.
Tavanomainen kasvillisuus
Jokikylän osa-alueen kasvillisuutta on tarkasteltu vuoden 2011 selvityksessä aiempien rekisterien valossa sekä maastohavaintojen perusteella. Alueelta on havainnoitu satunnaisesti myös
vesikasvillisuutta. Alue todetaan lajiston osalta Oulun hyvin tutkittua osaa (entinen Oulun kaupunki) rehevämmäksi, mikä näkyy mm. kielon ja oravanmarjan runsautena jokivarren lehtomaisilla kankailla. Pienialaisten lehtojen lajistossa ei ole havaittu (Kalleinen 2011) vaateliaampaa lehtolajistoa.
Kasvillisuuden osalta tarkasteltiin myös Laji.fi –tietokannassa esitettyä lajistoa. Havaintoihin on
otettu mukaan kastikan aineistot sekä museoiden havaintokorttien aineisto, jolloin lajihavainnot
ovat pääosin samoja, 1980 –luvulta peräisin olevia putkilokasvihavaintoja (Ulvinen ym.), kuin
vuoden 2011 selvityksessä käsitellyt lajit. Lisäksi on uudempia lajimerkintöjä. Kaikki alueen
putkilokasvihavainnot koskevat hyvin yleistä ja alueelle tyypillistä lajistoa.

Kuva 7. Laji.fi –tietokannan putkikilokasvihavaintopisteet. Kaikki havainnot koskevat yleistä ja alueelle tyypillistä lajistoa. Vanhimmat havainnot ovat kastikka –tietokannan kenttäkorteista 1930 –luvulta.
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Selvitysalue sijoittuu valtakunnallisessa lintuatlaksessa (Valkama ym. 2011) kahden 10x10 km
ruudun alueelle. Valtaosa alueesta kuuluu samaan ruutuun Haukiputaan keskustan kanssa
(Ruutu 723:342), mutta pieni osa rajauksen itäosaa kuuluu Onkamonjärven ruutuun (Ruutu
723:343). Ruuduissa on havaittu kaikkiaan 128 lintulajia, jotka varmasti, todennäköisesti tai
mahdollisesti pesivät alueella. Koska selvitysalue kattaa vain pienen osan kyseisistä ruuduista,
ja toinen ruuduista sisältää myös merenrantaa, on todellinen alueella pesivien lajien määrä todennäköisesti selvästi tätä pienempi.
Selvitysalueen linnuston pesimälajisto todennäköisesti koostuu pääosin tavanomaisista metsän
yleislinnuista, havumetsälinnuista, lehtimetsälinnuista, pensaikon ja puoliavoimen maan linnuista sekä pellon ja rakennetun maan linnuista (luokittelu: Väisänen ym. 1998).

5.2

Selvitysalueen linnuston elinympäristöt
Selvitysalueella elinympäristöt ovat hyvin vaihtelevia, millä todennäköisesti on pesimälajistoa
monipuolistava vaikutus. Kokonaisuutena rehevimmät alueet sijoittuvat joen pohjoispuolelle ja
selvitysalueen länsiosaan, Jokikylän tuntumaan. Sitä vastoin joen eteläpuolta ja selvitysalueen
itäosaa hallitsevat kuivat kanervatyypin kankaat ja rämesoistumat. Pieniä viljeltyjä peltoalueita
on pirstoutuneena lähes koko selvitysalueelle. Asutus on keskittynyt länsipainotteisesti jokivarteen sekä sen pohjoispuolelle. Lisäksi elinympäristöä hallitsee Kiiminkijoki ja sen pensaikkoiset
rantakaistaleet ja saaret. Selvitysalueen pohjoisosassa sijaitseva Kuikkalampi kuuluu osittain
selvitysaluerajauksen sisään. Kiiminkijoen tuntumassa on myös vanhoina jokiuomina pieniä reheväkasvuisia lampareita.

5.3

Suojelullisesti arvokkaat lajit
Julkisissa havaintoaineistoissa (Laji.fi) ei ole viime vuosilta pesintään viittaavia havaintoja suojelullisesti huomionarvoisista lajeista selvityslueelta tai sen välittömästä läheisyydestä. On kuitenkin huomioitava, että kyseinen aineisto ei yksistään ole arvioinnin kannalta riittävän kattava.
Atlasruutujen pesimälajeista 70:llä (55 %) on jokin suojelustatus. Niistä uhanalaisiksi luokitellaan 23 lajia (Hyvärinen ym. 2019). Suojelullisesti huomionarvoiset lajit ja niiden luokittelu on
esitetty Murron luontoselvityksen raportin taulukossa 3. (Pöyry 2015). Taulukon lajeista suluissa
olevat eivät todennäköisesti pesi kaava-alueella, koska alueella ei esiinny lajien vaatimaa
biotooppia.

5.4

Täydentävän maastokäynnin linnustohavainnot
Maastoselvitysten täydennyksenä 16.5.2019 suoritetun liito-oravan elinympäristöjen inventoinnin yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös alueella esiintyvään pesimälinnustoon. Kyseessä ei
siis ole varsinainen linnustokartoitus. Erityistä huomiota kiinnitettiin suojelullisesti huomionarvoiseen lajistoon.
Inventoinnin yhteydessä todetuista lajeista suojelullisesti huomionarvoisin oli Kuikkalammella
havaittu mustakurkku-uikkupari. Laji luokitellaan erittäin uhanalaiseksi (EN). Laji on Oulun seudulla harvalukuinen, esiintyen muutamilla vastaavilla pienillä vesistöillä. Lajia ei mainita Pöyryn
(2015) raportissa, jossa on lueteltu lintuatlaksen perusteella alueella mahdollisesti pesivät lajit.
Pari liikkui havaintohetkellä lammen ainoan mökin ja sen laiturin edustalla.
Muut havaitut suojelustatuksen omaavat lajit ovat alueelle varsin tavanomaisia ja esiintyvät
yleisenä kaava-alueen biotoopeilla. Tällaisia lajeja (luokittelu on esitetty Pöyryn (2015) raportin
taulukossa 3.) olivat telkkä, rantasipi, kuovi, leppälintu ja punavarpunen. Lisäksi havaittiin pohjantikan syönnösjälkiä (ks. liito-oravainventoinnin tulokset, kappale 6.2). Myös pikkulokkeja ja
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kaksi sinirintaa havaittiin, mutta ne olivat todennäköisesti muutolla kierteleviä / pysähtyneitä
yksilöitä, eivätkä pesi alueella.

6

DIREKTIIVILAJISTO

6.1

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämät ja tiukkaa suojelua
edellyttämät eläinlajit, joiden luonnossa selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain 49 § perusteella kiellettyä.
Alueella potentiaalisesti esiintyvät seuraavat direktiivilajit:
Viitasammakko (Rana arvalis) on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, mutta sitä ei ole luettu
Suomessa uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien joukkoon (Hyvärinen ym. 2019). Viitasammakkoa tavataan lähes koko maassa ja myös Oulun seudulla se on paikoin kohtalaisen yleinen.
Viitasammakko suosii kutupaikkoinaan yleensä rehevämpiä ja kosteampia alueita. Se kutee
yleensä tulvivien lampien ja merenlahtien tai rehevien järvien rannoilla ja sen on todettu suosivan sammakkoa laajempia vesialueita, mutta paikoin sitä voidaan tavata myös vaatimattomammissa metsäojissa.
Saukko (Lutra lutra) on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu maailmanlaajuisesti silmälläpidettäväksi (NT) (Global Red List). Suomessa viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa saukko pudotettiin silmälläpidettävien listalta ja luokitellaan nyt elinvoimaiseksi (LC) (Hyvärinen ym. 2019). Saukko elää koko Suomessa ja sen elinympäristöiksi soveltuvat monenlaiset vesialueet, mutta se suosii puhdasvetisiä pieniä järviä ja jokireittejä. Vesistöistä toiseen siirtyessään se voi kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elinpiirin on arvioitu
koostuvan noin 20–40 kilometristä vesistöreittejä. Saukon pääravintoa ovat kalat ja sammakkoeläimet.
Liito-orava (Pteromys volans) on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji, minkä lisäksi se on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa uudelleen vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym.
2019). Laji suosii elinympäristössään iäkkäämpiä kuusikoita, joissa esiintyy myös lehtipuita ja
etenkin haapaa. Tyypillisiä lajin esiintymispaikkoja ovat puronvarsikuusikot sekä haapavaltaiset
pellonreunusmetsät. Laji pesii yleensä kolossa, mutta sille saattaa kelvata myös oravan tekemä
risupesä tai jopa linnunpönttö.
Liito-oravan levinneisyys Pohjois-Pohjanmaalla painottuu koillis- ja eteläosiin. Lajin levinneisyydessä on useiden Pohjois-Pohjanmaalla laadittujen luontoselvitysten (FCG 2010-2019) perusteella aukko rannikkoalueella Pyhäjoen pohjoispuolelta lähtien. Kainuun suuntaan mentäessä
lajia esiintyy enemmän Kalajokilaakson sisämaakunnissa (mm. Haapajärvi) jotka sijoittuvat
metsien osalta viljavammille seuduille. Kainuun suuntaan mentäessä lajia esiintyy säännöllisesti
vasta Oulujärven tienoilla (Paltamo).
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat on luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja.
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) lukeutuu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon
ja on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Laji on yleisin Etelä-Suomen "järvialueella" päälevinneisyysalueen pohjoisrajan sijaitessa linjalla Äänekoski - Kitee. Pohjoisimmat havainnot
ovat Oulusta ja Puolangalta. Lajia voi kuitenkin esiintyä tunnettua laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan leveysasteilla, mutta alueen sudenkorentolajiston nykytilanne tunnetaan puutteellisesti (Korentowiki). Lisäksi esimerkiksi Oulujärven lounaisosassa sijaitsevalla Önkkörinlammella
laji on runsas (FCG Suunnittelu ja Tekniikka 2013). Lajin elinympäristöä ovat seisovat vedet,
joissa on kelluslehtikasvillisuutta, kuten suolammet ja järvenlahdet (Korentowiki).
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) lukeutuu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon ja
on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Lajin esiintymisalue Suomessa on kaksijakoinen. Sitä
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tavataan toisaalta Etelä- ja Kaakkois-Suomessa ja toisaalta kolmion Pello–Kuusamo–Oulu sisällä. Laji suosii kirkasvetisiä hiekka- ja kivikkopohjaisia purojen ja pienten jokien matalavetisiä
koskia, mutta elää sameissakin puhtaissa virtavesissä, joissa on hiekkapohjaisia osuuksia (Nieminen ym. 2017).
Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) lukeutuu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon ja
on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Lajia esiintyy yleisenä linjan Vaasa–Joensuu eteläpuolella. Havainto Oulun läheltä antaa kuitenkin olettaa, että laji elää todennäköisesti tuon linjan
pohjoispuolellakin. Havainnointi linjan pohjoispuolella on ollut hyvin vähäistä. Sirolampikorento
on tyypillinen metsien keskellä olevien usein suoreunaisten lampien ja pienten järvien laji (Nieminen ym. 2017).

6.2

Liito-oravainventoinnin tulokset
Liito-oravan elinympäristöinventoinnissa 16.5. löydettiin yhdeltä kohteelta vanhoja papanoita.
Tummuneiden papanoiden perusteella kyseessä ei ole tuore jätös. Lisäksi jätösten vähäinen
määrä (vain yhden puun juurella muutama papana) viittaa siihen, että liito-orava on ollut kohteella vain läpikulkumatkalla. Näin ollen löydöksestä huolimatta kohdetta ei tulkita kuuluvaksi
liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueisiin. Löydöksen kohteella kasvaa varttunutta kuusikkoa
ja muutamia haapoja. Paikalla oli myös runsaasti ja osittain tuoreitakin pohjantikan syönnöksiä.
Lisäksi paikalla lauloi kaksi hippiäistä ja puukiipijä, jotka yleensä viihtyvät varttuneemmissa
metsissä.

Kuva 8. Liito-oravan papanalöydöksen sijainti
Varsinaisen löydöksen lisäksi selvitysalueelta todettiin kaksi muuta ympäristöään potentiaalisempaa kohdetta liito-oravan elinympäristöksi. Korteperään laskevan ojan varsi on puustoltaan
monimuotoista aluetta. Toinen elinympäristöksi potentiaalinen kohde sijaitsee Jokikylän eteläpuolella, Mäntylehdonlammen ja Harjukankaantien sillan itä/kaakkoispuolella. Kohde on varsin
pieni, pellon reunan ja talon sekä ojanotkon välissä sijaitseva kookasta kuusta ja haapaa kasvava kuvio. Kuvio sinänsä on ”klassista” liito-oravametsää, mutta on suhteellisen pieni ja eristyksissä muihin kookasta puustoa kasvaviin kuvioihin nähden. Kummaltakaan kohteelta ei löy-
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tynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Mainittujen kohteiden lisäksi etenkin jokivarren rehevämmät metsäkuviot voivat toimia lajin kulkureittinä, mutta eivät todennäköisesti ole lajin
lisääntymisalueita. Kolopuita selvitysalueella on hyvin vähän.

7

ELINYMPÄRISTÖPOTENTIAALIN TARKASTELU JA MAHDOLLISET VAIKUTUKSET
Kaava-alueen metsät ovat pääosin nuorta tai keski-ikäistä sekapuustoista kasvatusmetsää. Alueen eteläosiin sijoittuu kuivan hiekkamaan kankaita, joilla puusto on tasaikäistä ja mäntyvaltaista. Selvitysten ja ilmakuvatarkastelun perusteella alueelle ei sijoitu puustoltaan monimuotoisia ja edustavia kivennäismaan metsiä. Vanhojen jokiuomien läheisyyteen sijoittuvat kosteikot ja lehdot ovat kaavassa luontokohteina, joiden ominaispiirteitä ei saa muuttaa.
Luontokohteiden ulkopuolella olevat potentiaaliset lajirikkaat ympäristöt sijoittuvat Kiiminkijoen
välittömään rantametsään, jotka ovat tulvanalaisia alueita. Kaavassa on esitetty tulvauhanalainen alue, joka kattaa kaikki ilmakuvatarkastelussa rehevänä rantametsänä näkyvät alueet. Kaavamääräyksen mukaan tälle tulvauhan alaiselle vyöhykkeelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia.
Lisäksi kaavaan on merkitty tulvauomia, joita ovat useat luontokohteina esitetyt kosteikot, jotka
tulee säilyttää rakentamattomina eikä niitä saa täyttää.
Kurkelansaaren länsipuolella oleva Lengonsaari on tulvavyöhykkeellä ja sen alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa. Lengonsaari ja sen viereiset pienet saaret muodostavat rauhallisen elinympäristön reheviä jokivarsia suosivalle lajistolle. Saari on puustoltaan monipuolinen ja ilmakuvalla
vaikuttaa siltä, että saarta on käytetty aikoinaan laidunalueena mikä lisää puuston eri-ikäisyyttä
ja lehtipuuvaltaisuutta. Kaavassa Kurkelansaari ja Lengonsaari on osoitettu MY –merkinnällä,
mikä edellyttää ympäristöarvojen huomioimista metsätaloustoimissa.
Kaavassa esitetyt uuden rakentamisen alueet (AT) sijoittuvat tavanomaisiin talousmetsiin. ATalueella joen tulvavyöhyke jää rakentamisen ulkopuolelle, jolloin puustoltaan monipuolisin alue
säästyy maankäytön suurelta muutokselta. Rantapuuston raivausta osalla alueesta saattaa
esiintyä, mutta tähän voidaan antaa suosituksia myös Natura-alueen suojavyöhykkeen vuoksi.
Linnuston osalta potentiaalisesti arvokkaimpia kohteita kaavarajauksen sisällä edustavat Kuikkalampi, alueen pohjois- ja länsiosan lehtomaiset alueet, Kiiminkijoen rantavyöhyke pensaikkoineen ja rehevine lehtimetsäsaarekkeineen sekä jokeen laskevien ojien ja lampareiden luhtaiset reunavyöhykkeet. Kyseiset biotoopit ovat potentiaalinen elinympäristö useille suojelullisesti huomionarvoisille lajeille ja niillä on alueen pesimälajistoa monipuolistava merkitys.
Kaava-alueelta rajatut luontokohteet ovat monipuolisia elinympäristöjä ja luontokohteilla esiintyy rehevien lehtometsien monipuolisempaa pesimälinnustoa. Kiiminkijoen tulvanalaisissa ja
lehtipuuvaltaisissa rantametsissä esiintyy myös lahopuustosta hyötyvää linnustoa. Kaava-alueen lukuista pienet peltoalueet sekä kulttuurivaikutteiset ympäristöt edellisten lisänä luovat
osaltaan linnuston elinympäristöjä.
Direktiivilajisto
Puustoisten alueiden parhaat luontoarvot ovat kosteapohjaisissa tulvanalaisissa rantametsissä
sekä vanhojen jokiuomien lähialueiden pienialaisissa lehdoissa ja ruohokorvissa. Näissä lajisto
on kasvillisuuden ja linnuston osalta monipuolista kasvillisuuden rehevyyden ja puuston monipuolisuuden vuoksi. Joki ja siihen laskevien sivu-uomien tuoma ravinteisuus on määritellyt jokivarren peltoalueiden muodostumista luonyt alueella nykyisin olevien pienten peltotilkkujen
muodostaman elinympäristöjen vaihtelevuuden lajiston kannalta. Pienet pellot, reheväkasvuiset
ojanvarret ja tulvivat rantametsät ovat lajistoa monipuolistavia tekijöitä.
Viitasammakon osalta selvitysalueella sijaitsevia potentiaalisia elinympäristöjä ovat Kuikkalampi sekä Kiiminkijoen uomasta kuroutuneet ojat ja lammet, kuten Mäntylehdonlampi. Kartta-
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tarkastelun perusteella arvioidaan kuitenkin, että kyse ei ole viitasammakon lisääntymisen kannalta erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Lisäksi kaavassa ei osoiteta kyseisille kohteille suoria
vaikutuksia aiheuttavia maankäytön muutoksia.
Liito-oravan suhteen Kiiminkijokivarressa on periaatteessa lajille soveliasta elinympäristöä.
Lehtojen ja alueen pohjoisosan monipuolinen puusto on oletettavasti liito-oravan liikkumisen ja
mahdollisen reviirin vakiintumisen kannalta potentiaalisinta elinympäristöä. Liito-oravan elinympäristöjä on inventoitu Murronalueen luontoselvityksen yhteydessä ja tuolloin viitteitä lajista ei
havaittu. Kaava-alueen pohjoisosan lehtomaiset kankaat, vanhojen jokiuomien lähistölle sijoittuvat lehdot ja lehtopuuvaltainen rantapuusto ovat liito-oravan elinympäristöiksi soveliaita.
Kaava-alueen eteläosan kuivat kangasmaat sen sijaan eivät ole puustoltaan soveliaita lajin esiintymiselle. Pienten peltolohkojen reunavyöhykkeille ei sijoitu haapavaltaisia kuusimetsiä, mitkä
ovat tyypillisiä lajin elinalueilla. Mikäli liito-oravaa Oulun alueella esiintyy, ovat Kiiminkijoen rantametsät otollisia liikkumisreittejä. Nyt kaavassa osoitetut puustoiset tulvavyöhykkeet säästyvät
rakentamiselta ja näin ollen toimivat niin liito-oravan kuin lepakoiden (mahdolliset kolopuut
rantalepikossa) potentiaalisena elinympäristöä.
Liito-oravan täydentävien maastoselvitysten havaintojen perusteella voidaan todeta,
että liito-oravaa esiintyy ajoittain myös Oulujoen pohjoispuolella. Mainitut kohteet, peltolaiteiden haavikot ja Kiiminkijokivarren puustoltaan monimuotoiset alueet voivat siten toimia lajin
kulkuyhteyksinä, sen levittäytyessä uusille alueille. Maastoselvityksen perusteella ei tulkita selvitysalueelta lajin lisääntymis- ja levähdysalueita, joten kaavassa osoitetuilla toimenpiteillä ei
ole vaikutusta lajin kantoihin tai uusiin vakiintuviin reviireihin Oulun seudulla.
Saukon osalta suhteellisen puhdasvetisenä jokireittinä Kiiminkijoki on potentiaalinen lajin
elinympäristönä. Selvitysalueen länsiosan kosket Kurkelansaaren molemmin puolin voivat pysyä
osittain avoimina ympäri talven, minkä vuoksi on mahdollista, että koskiosuuksilla sijaitsee
myös saukon lisääntymisen kannalta keskeisiä kohteita.
Kaavassa ei osoiteta jokeen kohdistuvia suoria vaikutuksia aiheuttavia maankäytön muutoksia,
mutta mahdollinen lisääntynyt häiriö voi heikentää kohteiden soveltuvuutta saukon lisääntymisalueeksi.
Lepakoiden osalta alueen kaikki vanhat rakennukset, etenkin maatilakeskusten alueella, toimivat lepakoiden päivälepopaikkoina ja osa niistä myös lisääntymisalueina. Alueelle ei sijoitu
puustoltaan sellaista vanhaa metsää, jossa olisi runsaasti kolopuita. Lepakoille riittää toisinaan
myös linnunpönttö päivälepopaikaksi. Rakennettu ympäristö, puoliavoimet pihapiirit ja pienialaiset peltoalueet jokirannassa ovat alueen potentiaalisinta lepakkoympäristöä.
Direktiivilajistossa esiintyvien korentojen potentiaalisia elinympäristöjä sijoittuu Kiiminkijoen
uomien sekä kaava-alueen pienten lampien alueille. Lummelampikorennon elinympäristöä ovat
seisovat vedet, joissa on kelluslehtikasvillisuutta, kuten suolammet ja järvenlahdet. Näin ollen
Kuikkalampi ja Mäntylehdonlampi ovat potentiaalista elinympäristöä. Kaavassa ei osoiteta lampiin kohdistuvia suoria vaikutuksia aiheuttavia maankäytön muutoksia.
Kirjojokikorennon osalta lajille potentiaalista elinympäristöä selvitysalueella esiintyy Kiiminkijoen koskiosuuksilla, etenkin Kurkelansaaren molemmin puolin. Sirolampikorento on tyypillinen
metsien keskellä olevien usein suoreunaisten lampien ja pienten järvien laji, joten Kuikkalampi
ja Mäntylehdonlampi ovat alueella lajille potentiaalista elinympäristöä.
Korentojen elinympäristöjen osalta kaavassa ei kuitenkaan osoiteta jokeen tai etenkään sen
koskiosuuksiin kohdistuvia suoria vaikutuksia aiheuttavia maankäytön muutoksia. Maankäytön
muutoksia ei myöskään osoiteta luontokohteina esitettyihin vanhojen jokiuomien lampiin (Mäntylehdonlampi, Murronlampi) ja niitä ympäröiviin kosteikoihin tai Kuikkalampeen.
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