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1

TEHTÄVÄN KUVAUS
Tämä luontoselvitys laadittiin Oulun kaupungin yleiskaavoitukselle Haukiputaan
Jokikylän ja Murron osayleiskaavan taustaselvitykseksi. Jokikylän osayleiskaavaalueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2011 (Natans Oy 2011). Tämä vuonna 2015
toteutettu selvitys koski osayleiskaavan laajennusaluetta, joka sijoittuu Murron alueelle.
Selvitysalue on laajuudeltaan 118 ha, alueen rajaus sekä ympäröivät suojelualueet on
esitetty kuvassa (Kuva 1).
Tätä työtä varten koottiin alueelta aiemmin laadittujen selvitysten tiedot ja tarkistettiin
valtion ympäristöhallinnon rekisteritiedot uhanalaisten lajien havainnoista (Jouni
Näpänkangas/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 24.6.2015). Selvityksessä on kuvattu
alueen luonnon yleispiirteet ja rajattu kartalle erityisiä luontoarvoja käsittävät kohteet
(liite 1). Selvityksessä on annettu suositukset alueen maankäytön suunnittelulle. Taustaaineistona käytetty kirjallisuus on esitetty lähdeluettelossa.
Alueen kasvillisuus inventoitiin maastossa. Linnustoa on käsitelty olemassa olevan
aineiston pohjalta. Aineistona on käytetty valtakunnallisia lintuatlastietoja (Valkama
ym. 2011) sekä muuta kirjallisuutta. Kasvillisuuskäyntien yhteydessä maastossa
tarkistettiin luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien (liito-orava, viitasammakko, lepakot)
potentiaaliset elinympäristöt.
Luontoselvitys on laadittu yleiskaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus ja lähiympäristön suojelualueet.
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2

SUOJELUALUEET
Selvitysalue rajautuu Kiiminkijoen Natura-alueeseen (FI1101202). Natura-alue on
suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena ja sen suojeluperusteina on kolme
luontodirektiivin luontotyyppiä sekä yksi kalalaji. Kiiminkijoen Natura-alue sijaitsee
Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin, Utajärven ja Puolangan kuntien alueella. Joen
pääuoman pituus on noin 170 km ja vesistön eri osien yhteenlaskettu pituus on 1146
km. Kiiminkijoen pääuoman lisäksi Natura-alueeseen kuuluvat kaikki Kiiminkijoen
vesistöalueen pienemmätkin purot ja norot aina lähteestä alkaen.
Selvitysalueesta noin 300 m kaakkoon Juuraisjärven kohdalla sijaitsee kiinteistö 564401-28-184, joka on hankittu valtiolle suojelutarkoituksiin Metso-ohjelman puitteissa.
Noin 2 km etäisyydellä selvitysalueesta koilliseen sijaitsee Luokanmutka, joka on
perinnemaisemakohteeksi rajattu tulvaniitty (Vainio & Kekäläinen 1997).

3

KASVILLISUUS JA KASVISTO

3.1

Maastoselvitykset
Jokikylän alueen maastoselvitys tehtiin 26.6.2015 (FM, biologi Ella Kilpeläinen).
Maastossa selvitettiin alueen kasvillisuuden yleispiirteet sekä seuraavat suojelullisesti
ja/tai luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavat luontotyypit ja kohteet:
-

3.2

vesilain 2:11 § kohteet
metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeät elinympäristöt
luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit
uhanalaiset luontotyypit (Raunion ym. 2008 mukaan)
muut selkeät luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet kuten
harjumuodostumat ja luonnontilaiset suot
uhanalaisten ja huomioitavien lajien esiintymät

Alueen yleiskuvaus
Luonnonmaantieteellisesti selvitysalue kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaan-Kainuun
kasvillisuusvyöhykkeen läntiseen osaan. Pohjanmaan-Kainuun alue on Suomen
havumetsävyöhykkeen sydänvyöhykettä. Sitä voidaan kutsua myös suureksi
vaihtumisvyöhykkeeksi Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Alueella esiintyy sekä
eteläisiä että pohjoisia lajeja (Kalliola 1973). Selvitysalueen kallioperä on
pohjamoreenia, joka on monenlaisten irtainten ainesten peittämää. Maaperä on hienoa ja
karkeaa hietaa sekä hiekkamoreenia.
Kiiminkijoen varsi tuo omaleimaisen osan osayleiskaavan laajennusalueelle.
Kiiminkijoki on suurimmaksi osaksi luonnontilainen ja maisemallisesti arvokas joki.
Selvitysalueella Kiiminkijoen rannat ovat suurimmaksi osaksi peltoalueita sekä loma- ja
vakituisen asutuksen käytössä. Aluetta leimaa myös tulvavaikutus.
Selvitysalue koostuu pääosin pelloista ja talouskäytössä olevista metsistä, joissa on
tehty paljon hakkuita (Kuva 2).
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Kuva 2. Murron peltoja ja hakkuita.

Selvitysalueen metsät ovat tuoretta puolukka-mustikkatyypin (Vaccinium-Myrtillus tyyppi, VMT, Kuva 3) kangasta sekä lehtomaista metsäkurjenpolvi-käenkaalimustikkatyypin (Geranium-Oxalis-Myrtillus –tyyppi, GOMT) kangasta. Alueen
kaakkoisosassa esiintyy kuivahkoa variksenmarja-puolukkatyypin (EmpetrumVaccinium -tyyppi, EVT) kangasta. Alueen metsät ovat talousmetsiä ja niiden käyttö
näkyy mm. avo- ja harvennushakkuina.

Kuva 3. Tuoreen kankaan (VMT) kuusikkoa alueen pohjoisosassa.

Tuoreiden kankaiden puustossa esiintyy kuusta ja lehtipuita kuten haapa, koivu ja
pihlaja. Kenttä- ja pohjakerrosta hallitsevat mustikka ja seinäsammal. Kuivahkojen
kankaiden pääpuulaji on mänty ja kenttäkerroksessa vallitsee puolukka.
Lehtomaiset kankaat keskittyvät alueen pohjois- ja länsiosaan. Puustossa esiintyy kuusta
ja lehtipuita. Kenttäkerroksessa vallitsevat ruohomaiset lajit kuten oravanmarja,
metsäkurjenpolvi, lillukka ja mesimarja. Monin paikoin hiirenporras ja metsäalvejuuri
peittävät kenttäkerroksen kokonaan (Kuva 4). Myös kieloa esiintyy runsaasti.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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Kuva 4. Lehtomaisen kankaan kasvillisuutta, hiirenporras (vasen), metsäkurjenpolvi
(oikea).

Selvitysalueen kosteikot on pääosin ojitettu ja ne ovat turvekankaiksi kehittyneitä
metsiä. Alueella on yksi pienialainen ojittamaton suoalue, joka luokitellaan sarakorveksi
(SK) (Kuva 9). Puustossa esiintyy kuusi ja koivu, muuta lajistoa ovat mm. pullosara,
kurjenjalka, rahkasammalet sekä paju.
Kiiminkijokeen laskevien ojien ja lampareiden reunat ovat luhtaisia (Kuva 5).
Kasvillisuus koostuu pääosin saroista (pullo- ja viiltosarat), lisäksi esiintyy kurjenjalka,
vehka ja pajuja. Luhdat ovat osittain avointa, kurjenjalkaa kasvavaa sara- ja
ruoholuhtaa (SRhLu) ja osittain kiiltopajua kasvavaa pajuluhtaa (PaLu).

Kuva 5. Luhtaista rantaa Kiiminkijoen varressa (vasen) ja lampareen reunalla (oikea).
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3.3

Huomioitavat kohteet
Luonnon kannalta huomioitavat kohteet on esitetty taulukossa (Taulukko 1) sekä
liitekartalla 1. Alueet on rajattu kartalle maastokäyntien perusteella.
Taulukko 1. Selvitysalueella esiintyvät luonnon kannalta huomioitavat kohteet.
Kohdenumerointi viittaa liitteen 1 karttaan.
alue nro kuvaus
1
Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. Suo kuuluu uhanalaisiin
luontotyyppeihin sarakorvet (vaarantunut, VU). Kuva 9
2
Luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoinen kohde,
luonnontilainen / luonnontilaisen kaltainen sekapuustoinen rehevä
metsäalue lehtomaista ja tuoretta kangasta. Kuva 4
3
Metsälain mukainen rantaluhta. Tulvavaikutus havaittavissa. Kuva 5
4

5

6

3.3.1

Vesi- ja metsälain mukainen pieni lampi. Lampi on luonnontilaisen
kaltainen, tulo- ja lasku-uomia on ruopattu. Lammen rantametsässä
tulvavaikutus näkyvissä. Kuva 8
Vesi- ja metsälain mukaiset pienet lammet. Lammet ovat
luonnontilaisen kaltaisia, tulo- ja lasku-uomia on ruopattu. Lampien
rannat osin luhtaisia. Kuva 5, Kuva 6
Vesi- ja metsälain mukainen pieni lampi. Lammen vierellä on pelto
sekä hakattu metsäalue. Lisäksi lammen tulo- ja lasku-uomia on
ruopattu. Kuva 7

Vesilain mukaiset kohteet
Vesilain (2:11 §) mukaan suojeltuja vesiluontotyyppejä ovat lähteet, norot ja enintään
yhden hehtaarin suuruiset lammet.
Selvitysalueella vesilain mukaisia kohteita ovat pienet lammet, jotka on merkitty
liitekartalle 1 (Kuva 6 ja Kuva 7). Kaikkien lampareiden tulo- ja laskuojia on ruopattu.
Todennäköisesti lammet ovat olleet jossain vaiheessa Kiiminkijoen uomaa.
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Kuva 6. Lampare alueen länsiosassa, huomioitava kohde nro 5.

Kuva 7. Murronlampi alueen keskiosassa, huomioitava kohde nro 6.

3.3.2

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. pienvesien
välittömät lähiympäristöt, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. Selvitysalueelle on rajattu
metsälain mukaisia kohteita liitteen 1 kartalle.
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Pienvesien välittömät lähiympäristöt
Pienvesien välittömiä lähiympäristöjä ovat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset
lähteiden, pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien
välittömät lähiympäristöt.
Metsälain tarkoittamia kohteita on selvitysalueelta rajattu maastokäynneillä kartoitetut
pienten lampien ympäristöt (Kuva 8). Luonnontilaisen kaltaisia pieniä lampia on
selvitysalueella useita. Lampien rannat ovat pääosin luhtaisia.

Kuva 8. Huomioitava kohde 4. Lammen ympäristön metsässä on havaittavissa
tulvavaikutus.

Vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt
Vähätuottoisista kitu- ja joutomaan elinympäristöistä alueella esiintyy vähäpuustoisia
soita ja rantaluhtia.
Metsälain mukaisina vähäpuustoisina soina on selvitysalueelta rajattu luonnontilainen
suoalue selvitysalueen pohjoisosassa (Kuva 9) sekä alueen luoteisosassa Kiiminkijoen
varrella esiintyvä rantaluhta (Kuva 5).
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Kuva 9. Pieni luonnontilainen suoalue, huomioitava kohde nro 1.

3.3.3

Luonnonsuojelulain luontotyypit
Selvitysalueelta
luontotyyppejä.

3.3.4

ei ole

tiedossa

olevia

luonnonsuojelulain

29

§:n

mukaisia

Muut huomionarvoiset alueet ja kohteet
Selvitysalueen pohjoisosaan on rajattu huomionarvoinen alue, joka ei kuulu
luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisiin luontotyyppeihin, mutta joka lisää
alueen luonnon monimuotoisuutta. Alue on luonnontilainen - luonnontilaisen kaltainen
rehevä kuusikko, jossa on monipuolinen kasvilajisto (Kuva 4).

3.3.5

Uhanalaiset luontotyypit
Edellä kuvatuilla arvokkaiksi luontokohteiksi rajatuilla alueilla esiintyy uhanalaisia
luontotyyppejä (Raunio ym. 2008). Uhanalaisten luontotyyppien tarkastelussa
selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen osa-alueeseen. Alueella havaitut uhanalaiset
luontotyypit on esitetty taulukossa (Taulukko 2).
Selvitysalueen metsistä tuoreet kankaat (keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat ja
keski-ikäiset sekapuustoiset tuoreet kankaat VMT), kuivahkot kankaat (keski-ikäiset
mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat EVT) sekä lehtomaiset kankaat (keski-ikäiset
sekapuustoiset lehtomaiset kankaat GOMT) kuuluvat silmälläpidettäviin (NT l. Near
Threatened) luontotyyppeihin. Taimikot (nuoret kuivahkot ja tuoreet kankaat) kuuluvat
Etelä-Suomessa vaarantuneisiin (VU) luontotyyppeihin. Selvitysalueen metsäkuviot
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ovat pääosin talouskäytössä ja luonnontilaltaan heikentyneitä, eivätkä ne näin ollen ole
uhanalaisina luontotyyppeinä huomioitavia kohteita.
Soiden luontotyypeistä sarakorvet on Etelä-Suomessa luokiteltu vaarantuneiksi (VU).
Paju- ja avoluhdat on Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT).
Osa selvitysalueen soista on ojitettu ja niiden luontotyypit ovat heikentyneet.
Taulukko 2. Selvitysalueella esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym.
(2008) mukaan (EN = Endangered, erittäin uhanalainen; VU = Vulnerable, vaarantunut, NT
= Near Threatened, silmälläpidettävä, LC = Least Concern, säilyvä).
Luontotyyppi
Metsät
Nuoret tuoreet kankaat
Nuoret kuivahkot kankaat
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
Keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat
Keski-ikäiset sekapuustoiset tuoreet kankaat
Keski-ikäiset sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
Suot
Sarakorvet
Pajuluhdat
Avoluhdat

3.3.6

Etelä-Suomi

Koko maa

VU
VU
NT
NT
NT
NT

VU
VU
NT
NT
NT
NT

VU
NT
NT

NT
NT
LC

Uhanalainen ja huomionarvoinen lajisto
Selvitysalueelta ei ollut tiedossa uhanalaisten kasvi-, sammal-, jäkälä- tai kääväkäslajien
esiintymiä (Jouni Näpänkangas/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 24.6.2015).
Myöskään maastoselvityksissä ei alueelta löydetty uhanalaisia tai muutoin huomioitavia
lajeja.

4

LINNUSTO
Selvitysalueella ei tehty pesimä- tai muuttolinnustoselvitystä. Linnusto on käsitelty
olemassa oleviin tietoihin perustuen.
Kaava-alue sijoittuu valtakunnallisessa lintuatlaksessa 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 hankealue kattaa vain pienen
osan kyseisistä ruuduista, ja toinen ruuduista sisältää myös meren rannikkoa, on
todellinen kaava-alueella pesivien lajien määrä todennäköisesti selvästi tätä pienempi.
Ruutujen pesimälajeista 55:llä (43 %) on jokin suojelustatus. Suojelullisesti
huomionarvoiset lajit ja niiden luokittelu on esitetty Taulukko 3. Suluissa olevat lajit
eivät todennäköisesti pesi kaava-alueella, koska alueella ei esiinny lajien vaatimaa
biotooppia.
Linnuston osalta potentiaalisesti arvokkaimpia kohteita kaavarajauksen sisällä edustavat
alueen pohjois- ja länsiosan lehtomaiset kankaat (Taulukko 1, kohta 2) sekä
Kiiminkijokeen laskevien ojien ja lampareiden luhtaiset reunavyöhykkeet (Taulukko 1,
kohdat 3–6). Kyseiset biotoopit ovat potentiaalinen elinympäristö useille suojelullisesti
huomionarvoisille lajeille ja niillä on alueen pesimälajistoa monipuolistava merkitys.
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Myös Kiiminkijoen ranta pensaikkoineen ja rehevine lehtimetsäsaarekkeineen
monipuolistaa alueen lintulajistoa.
Koska osayleiskaava-alueen biotooppirakenne sisältää suojelullisesti huomattaville
lajeille potentiaalisia elinympäristöjä, ja koska olemassa olevassa aineistossa mainitaan
merkittävä määrä suojelullisesti huomattavia lajeja, on kattavan linnustoselvityksen
laatiminen alueelle suositeltavaa.
Taulukko 3. Lintuatlaksessa mainitut, Jokikylän kaava-alueella mahdollisesti pesivät
suojelullisesti huomionarvoiset lintulajit (EVA = kansainvälinen erityisvastuulaji, EU =
EU:n lintudirektiivin laji, UHEX = uhanalaisluokituksessa mainitut lajit; EN = Endangered
l. erittäin uhanalainen, VU = Vulnerable l. vaarantunut, NT = Near Threatened l.
silmälläpidettävä, RT = Regionally Threatened l. alueellisesti uhanalainen). Suluissa
olevat lajit eivät todennäköisesti pesi kaava-alueella.

Laji
ampuhaukka
haapana
helmipöllö
hiiripöllö
huuhkaja
isokoskelo
isokäpylintu
järripeippo
jouhisorsa
kalatiira
(kangaskiuru)
(kapustarinta)
(keltavästäräkki)
kivitasku
koskikara
kuikka
kuovi
kurki
käenpiika
(lapasotka)
(lapintiira)
laulujoutsen
leppälintu
(liro)
mehiläishaukka
metso
(mustapyrstökuiri)
(mustaviklo)
naurulokki
niittykirvinen
palokärki
peltosirkku
(pikkukuovi)
(pikkulokki)
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Suojelullinen asema
EVA
EU
UHEX
X
X

X
X
X

X
X
X

NT
NT
NT
RT
VU

X

X
X
X
VU
VU
VU
X

X
X
NT
EN
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

RT
VU
NT,RT
EN
RT
NT
NT
EN
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pohjansirkku
pohjantikka
(punajalkaviklo)
punavarpunen
pyy
rantasipi
(räyskä)
sinisuohaukka
sirittäjä
(suokukko)
suopöllö
tavi
teeri
telkkä
tukkakoskelo
tukkasotka
(tylli)
törmäpääsky
uivelo
valkoviklo
viirupöllö
YHT. 55

5

VU
X

X

X
X
X
X
X

NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
EN

X
X
X
X

X
X
X
23

X

NT

X
X

NT
VU
NT,RT
VU

X
X
X
27

LIITO-ORAVA, VIITASAMMAKKO JA LEPAKOT
Kaikki maassamme tavattavat lepakot, liito-orava (Pteromys volans) ja viitasammakko
(Rana arvalis) kuuluvat EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite
IV a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien tahallinen tappaminen,
pyydystäminen ja häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kiellettyä. Kiellosta voi hakea poikkeusta.
Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havainnoitiin maastossa alueen eläimistöä sekä
paikannettiin mahdolliset liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden potentiaaliset
elinympäristöt.

5.1

Liito-orava
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) liito-orava kuuluu luokkaan
vaarantunut (VU, Vulnerable). Lisäksi liito-orava on Suomessa luonnonsuojelulailla
rauhoitettu (LsL 1096/96) ja Suomen kansainvälinen vastuulaji.
Luonnonsuojelulain tarkoittamalla liito-oravan lisääntymispaikalla liito-orava saa
poikasia. Levähdyspaikassa liito-orava viettää päivänsä. Luonnonsuojelulain
tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa
pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan
rinnastaa myös tilanne, jossa kaikki kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdyspaikkaan
tuhotaan (Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö 2004).
Liito-orava suosii iäkkäitä yhtenäisiä kuusikkoja, mutta tarvitsee elinpiirilleen myös
lehtipuustoa (haapa, koivu ja leppä) sekä kolopuita. Lajin esiintymisen kannalta
keskeistä on metsäkuvioiden yhtenäisyys sekä kuvioiden välisten kulkuyhteyksien
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säilyminen. Tyypillisiä lajin esiintymispaikkoja ovat puronvarsikuusikot sekä peltojen
reunametsät. Lajin levinneisyysalue Suomessa ulottuu etelärannikolta linjalle OuluKuusamo (Hanski ym. 2001). Vuosina 2003-2005 liito-oravaa kartoitettiin Suomessa
runsaasti ja näiden tulosten perusteella on tehty liito-oravan Suomen kannan koon
arviointi. Oulun kohdalla liito-oravan esiintyminen tekee poikkeuksen; rannikolla
lähimmät liito-orava havainnot ovat Pyhäjoelta ja Raahesta (Ympäristöministeriö 2014).
Selvitysalueen tuoreen kankaan kuusikot ovat hyvin pienialaisia. Liito-oravalle
potentiaalista elinympäristöä alueella esiintyy selvitysalueen pohjoisosassa, jossa on
hieman vanhempaa kuusikkoa. Alueella esiintyy tuoreen kankaan kuusikkoa, jonka
seassa kasvaa myös lehtipuita. Oulun alueella liito-oravaa ei kuitenkaan tämän hetkisen
tiedon mukaan esiinny.
Maastokäynneillä selvitysalueelta ei tehty havaintoja liito-oravan jätöksistä eikä alueella
havaittu risupesiä tai kolopuita, joita liito-orava voisi käyttää lisääntymis- tai
levähdyspaikkoina.
5.2

Viitasammakko
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010), Euroopan unionin
uhanalaisuusluokituksessa
(Temple
&
Terry
2007)
ja
kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2013) viitasammakko
on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC, Least Concern). Viitasammakko kuuluu kuitenkin
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin.
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maamme alueella ja lajin runsaus
vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Pohjoisin lajihavainto on tehty Ivalosta.
Pohjoisessa viitasammakko on maan eteläosia harvalukuisempi, Keski-Suomessa ja
Perämeren rannikkoseudulla se on paikoin jopa tavallista sammakkoa yleisempi
(Lappalainen & Sirkiä 2009, Gustafsson & Gustafsson 2010.)
Viitasammakon tapaa varmimmin merenlahtien ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta
sekä myös soistuneilta metsämailta, kosteilta niityiltä, viidoilta, kedoilta ja puutarhoista.
Laji suosii kosteampaa ympäristöä kuin tavallinen sammakko. Vuosina 2010-2015
Pöyry Finland Oy on selvittänyt useisiin hankkeisiin liittyen viitasammakon
esiintymistä erilaisissa elinympäristöissä. Havaintojen mukaan lajin esiintymisen tärkein
edellytys on sopivien luhtaisten rantojen olemassaolo elinalueella. Viitasammakko
kutee monesti samoissa vesissä kuin sammakkokin. Viitasammakko ei kuitenkaan kude
mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja allikoihin - toisaalta se kutee merialueemme
tulvalampareissa ja murtovesilahdissa. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti
yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa että murtovedessä. Viitasammakko suosii
talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä. Viitasammakko on varsin
paikkauskollinen, mutta yksilöt voivat vaeltaa jopa yhden kilometrin matkan
lisääntymislammeltaan (Kovar ym. 2009).
Maastokäynnillä viitasammakoita ei havaittu. Kasvillisuusselvitys tosin ajoittui
viitasammakon kutuajan ulkopuolelle, jolloin lajia on vaikea havaita. Viitasammakolle
potentiaalisia lisääntymisalueita selvitysalueella ovat pienet lampareet, joiden rannat
ovat osin luhtaisia (kappaleessa 3.3 esitetyt huomioitavat kohteet nro 4, 5 ja 6). Näillä
kohteilla viitasammakon esiintymisen todennäköisyys on suurinta.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X283056
14

5.3

Lepakot
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan
rauhoitettuja (LsL 1096/96). Ripsisiippa (Myotis nattereri) on Suomessa arvioitu erittäin
uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU)
uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2010).
Suomen vuonna 1999 ratifioima Euroopan lepakoidensuojelusopimus (EUROBATS)
velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä
tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan lepakoille
tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee myös pyrkiä säästämään.
Yleisiä lepakkolajeja Suomessa ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa
(Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksiippa (M. brandtii) ja
korvayökkö (Plecotus auritus). Niiden tiedetään lisääntyvän vuosittain maassamme.
Näistä pohjanlepakko on yleisin ja laajimmalle levinnyt laji. Pohjanlepakkoja voi tavata
koko Suomessa pohjoisinta Lappia myöden.
Pohjanlepakko viihtyy metsän aukkopaikoissa, pihoilla, metsäautoteillä ja laji esiintyy
jopa kaupunkiympäristössä. Pohjanlepakon käyttämät ruokailualueet ovat usein
pienimuotoisia ja paikallisia, yhden tai muutaman yksilön käytössä. Viiksisiippalajien
suosima metsä on usein varttunut kuusivaltainen ja kosteapohjainen korpi, jonka puusto
luo yhtenäisen ja mieluusti melko hämärän ympäristön, joka kuitenkin on tarpeeksi
väljä saalistuslennoille (Vihervaara ym. 2008).
Lepakoista pohjanlepakkoa esiintyy hyvin todennäköisesti selvitysalueella.
Pohjanlepakolle potentiaalisia alueita ovat pellot ja hakkuualueet, päiväpiilona voi
toimia esimerkiksi ladot tai joen rannalla sijaitsevat rakennukset.

6

SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE
Selvitysalue on suurimmaksi osaksi peltoa ja metsätalouskäytössä olevaa metsää, joissa
on tehty laajalti hakkuita. Kiiminkijoki ja sen sivupurot kuuluvat Naturaan.
Yleiskaavassa on huomioitava ettei kaavoitus ja rakentaminen heikennä joen tilaa.
Alueella on pienialaisia luonnon kannalta huomioitavia kohteita, joiden tarkempi
kuvaus on esitetty luontoselvityksen teksteissä sekä huomioitavien kohteiden taulukossa
(Taulukko 1) kappaleessa 3.3. Kohteiden maankäytön suositukset on esitetty alla
olevassa taulukossa (Taulukko 4). Linnuston osalta alueelle suositellaan kattavan
linnustoselvityksen laatimista, sillä alue on biotooppirakenteeltaan monipuolinen ja sillä
on useita suojelullisesti huomioitaville lajeille potentiaalisia elinympäristöjä.
Taulukko 4. Maankäytön suositukset Jokikylän luonnon kannalta huomioitaville kohteille.
Aluenumerointi viittaa liitteen 2 karttaan.
alue nro kuvaus
1
Metsälaki: vähäpuustoinen suo.
2

Luonnon monimuotoisuuden
kannalta huomionarvoinen
kohde, rehevä metsä.

3

Metsälaki: rantaluhta.
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maankäytön suositukset
Lisää luonnon monimuotoisuutta alueella.
Tulee säilyttää sellaisenaan.
Lisää luonnon monimuotoisuutta alueella.
Monipuolinen kasvillisuus ja
todennäköisesti linnustollisesti arvokas.
Tulee huomioida metsätalouden
toimenpiteissä.
Luhdat lisäävät luonnon monimuotoisuutta
ja ne tulee säilyttää sellaisenaan.
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4

Vesi- ja metsälaki: pieni lampi.

5

Vesi- ja metsälaki: pienet
lammet.
Vesi- ja metsälaki: pieni lampi.

6

7

Lisää luonnon monimuotoisuutta alueella.
Tulee säilyttää sellaisenaan. Kohteet1,2,3
ja 4 muodostavat yhdessä laajan
kiinnostavan alueen.
Lisää luonnon monimuotoisuutta alueella.
Tulee säilyttää sellaisenaan.
Lisää luonnon monimuotoisuutta alueella.
Tulee säilyttää sellaisenaan.
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