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1 JOHDANTO

Tämä Kalajoen alueelta laadittu luontoselvitys on tehty ”Kalajoen matkailun ideasuunnitelmat”
työn tausta-aineistoksi. Selvitys on laadittu asemakaavatasoisen maankäytönsuunnittelun edel-
lyttämällä tarkkuudella. Selvityksen kohteena olevat alueet ovat Keskuskarin ranta-alue, Val-
kiadyynien alue ja Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue. Alueiden sijainti on esitetty kuvan 1
kartalla. Selvityksen maastoinventoinnit keskitettiin muuttuvan maankäytön alueille.

Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti. Alue 1 Keskuskarin ranta-alue, alue 2 Valkiadyynien alue,
alue 3 Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue.

2 SELVITYKSEN TOTEUTUSTAPA

Luontoselvitys perustuu selvitysalueen luonnosta olemassa olevaan aineistoon kuten alueelta ai-
emmin laadittuihin selvityksiin (Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2000, Nordia tiedonantoja
2/1995, Kukko-oja ym. 1990), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta saatuihin lajien uhanalais-
tietoihin sekä karttoihin ja ilmakuviin. Alueelle tehtiin kasvillisuuden osalta maastokäynti 26.–
28.7.2010 (Ella Kilpeläinen). Maastossa tarkastettiin luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain
mukaisten luontotyyppien esiintyminen alueella. Lisäksi huomioitiin uhanalaisten luontotyyppi-
en ja lajien esiintymistä. Selvitysalueelta laadittiin kasvillisuuskuviointi.

Eläimistön osalta erillisiä maastoselvityksiä ei tehty. Uhanalaisten lajien sekä EU:n luontodirek-
tiiviin kuuluvien lajien esiintymistä ja erillisselvitysten tarvetta arvioitiin lähtötietojen, tehtyjen
maastohavaintojen sekä lajien elinympäristövaatimusten perusteella.

Luontoselvityksessä on selvitetty alueen luonnon yleispiirteet sekä erityisiä luontoarvoja omaa-
vat kohteet. Lisäksi raportissa on annettu suositukset alueen maankäytön suunnittelulle.
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Liitteessä 1 on esitetty kasvillisuuskuviointi. Liitteessä 2 on esitetty luontoarvojen kannalta
huomioitavat kohteet ja uhanalaisten lajien esiintymät. Liitteessä 3 on valokuvia maastokäynnil-
tä, valokuvien ottopaikat on esitetty liitteen 1 kartalla.

3 KALLIOPERÄ, MAAPERÄ JA PINNANMUODOT

Keski-Pohjanmaan maisemia luonnehtii maaston tasaisuus. Maanpinta viettää Kalajoen seudulla
vähitellen ja tasaisesti rannikolta sisämaata kohti. Rannikkodyynejä ja Kalajoen harjua lukuun
ottamatta 20 metrin korkeustaso merenpinnasta saavutetaan vasta noin 10 kilometrin päässä si-
sämaassa. Vastaavasti merenpohja viettää loivasti ulkomerelle päin. Maankohoamisen nopeus
Perämerellä on noin 8-9 mm vuodessa. Maankohoaminen saa aikaan mm. kasvillisuuden pri-
määrisukkession. Kalajoella maankohoaminen näkyy selvimmin vesirajassa sekä merestä nou-
sevina kivinä ja kareina. Maankohoamisen myötä merenlahdet mataloituvat ja kehittyvät fla-
doiksi ja kluuvijärviksi. (Meriluontokeskus 2010)

Alueen kallioperä on tasaisesti kulunutta migmaattista gneissiä graniittijuonineen. Maaperä
koostuu karkearakeisista maalajeista. Huomattava osa hiekasta on tuulen kasaamaa lentohiek-
kaa. Kalajoen hiekkakerrokset kuuluvat luoteis-kaakko – suuntaiseen harjumuodostumaan, joka
painuu Tahkokorvannokalla Perämereen. Harjun molemmin puolin hiekka on levittäytynyt ki-
lometrien laajuisiksi rantakerrostumiksi. Hiekkasärkkien dyynien takana alkaa rannan suuntais-
ten maan nousemisen myötä syntyneiden hiekkavallien sarja. Ne ovat hallitsevia maastonpiirtei-
tä koko Hiekkäsärkkien alueella. Vallit ovat paikoin jopa useita kilometrejä pitkiä. (Nordia tie-
donantoja 2/1995, Kukko-oja ym. 1990).

4 ALUEEN JA SEN KASVILLISUUDEN KUVAUS

Metsät
Selvitysalueiden metsät ovat pääsääntöisesti talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia variksenmar-
ja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoja ja variksenmarja-kanervatyypin (ECT) kuivia kankaita.
Puuston ikä vaihtelee taimikoista varttuneisiin metsiin. Kuivien kankaiden lajistossa esiintyy va-
riksenmarja, poronjäkälät, kanerva ja puolukka. Kuivahkoilla kankailla lajit ovat samat, mutta
jäkälää esiintyy vähemmän. Jäkälätyypin (CIT) karukkokankaita esiintyy harjujen päällä laikuit-
tain. Palleroporonjäkälä on tämän tyypin päälaji.
Tuoreita puolukka-mustikkatyypin (VMT) kankaita esiintyy eniten suunnittelualueella 3. Mänty
on pääsääntöisesti näissä metsissä valtapuuna, mutta myös kuusta ja koivua esiintyy. Osa tuo-
reista kankaista on soistuneita, jolloin lajistossa esiintyy suovarpuja kuten suopursua.

Keihäsojan varrella suunnittelualueella 3 esiintyy lehtomaista kurjenpolvi-käenkaali-
mustikkatyypin (GOMT) kangasta. Puusto on kuusivaltaista, seassa kasvaa koivua ja pensasko-
koista pihlajaa ja paatsamaa sekä pajuja. Lajistossa esiintyvät mm. mustikka, käenkaali, met-
säimarre, korpi-imarre, oravanmarja, metsätähti ja kultapiisku. Kenttäkerros on paikoin kasviton
tiheän kuusikon varjostuksen vuoksi. Suunnittelualueen 1 merenrantavyöhykkeellä esiintyy Fi-
lipendula-tyypin (FiT) kosteaa lehtoa. Puusto on tiheää, lajeina ovat harmaaleppä, koivu ja kiil-
topaju. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, korpikastikka, metsäalvejuuri,
mesimarja, suoputki ja rentukka.

Suot
Suurin osa alueella esiintyvistä soista on dyynien väleihin muodostuneita kosteita painanteita,
jotka ovat ajan saatossa muodostuneet ohutturpeisiksi soiksi. Soista esiintyy kaksi päämuotoa
avoimet jouhisaravaltaiset kalvakat suursaranevat (KaSN) ja puustoiset isovarpurämeet (IR).
Suursaranevoilla päälajina on jouhisara, lisäksi esiintyvät raate, luhtakastikka, kalvakkarah-
kasammal ja vaalearahkasammal. Yleensä saranevan ja kankaan välissä on isovarpuinen räme.
Isovarpurämeillä lajistossa vallitsee suopursu, lisäksi esiintyvät vaivero, juolukka ja sammalista
jokasuonrahkasammal sekä seinäsammal.
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Suunnittelualueen 2 eteläosassa Kärmekurulla esiintyy mesotrofista ruopparimpinevaa (Me-
RiN). Nevan päälajeina ovat vaaleasara, raate, leväkkö, rimpivesiherne, jouhisara ja valkopiirto-
heinä. Lisäksi esiintyy pienialaisesti rimpivihvilää. Suunnittelualueilla esiintyy oligotrofista ly-
hytkorsinevaa (OlLkN), jonka päälajeina ovat tupasvilla ja raate. Nevalla esiintyy myös pienia-
laisesti mesotrofian ilmentäjää villapääluikkaa.

Lampien rannoilla tavataan luhtanevaa (LuN), joilla esiintyvät raate, pullo-, vesi- ja viiltosara,
kurjenjalka, valkopiirtoheinä, leväkkö, mutasara, karpalo ja suokukka. Nevojen reunoilla esiin-
tyy paikoitellen variksenmarjarahkarämeitä (VmRaR), pallosararämeitä (PsR) ja sararämeitä
(SR). Variksenmarjarahkarämeillä päälajeina ovat ruskorahkasammal ja variksenmarja. Pal-
losararämeitä luonnehtii pallosara ja sararämeitä suovarvut sekä suursarat. Suunnittelualueilla
esiintyy pienialaisesti ruoho-heinäkorpia (RhK). Tämän lajistossa esiintyvät korpi- ja viitakas-
tikka, kurjenjalka, terttualpi ja metsäalvejuuri. Puuston muodostavat harmaaleppä, kiiltopaju,
paatsama, pihlaja ja koivu. Lisäksi suunnittelualueilla on ojitettuja rämeitä, jotka ovat muuttu-
neet ojitusten seurauksena.

4.1 Suunnittelualue 1

Suunnittelualue 1 on Keskuskarin ranta-aluetta. Alueen kasvillisuuskuviointi on esitetty liittees-
sä 1.1. Alueella on nähtävissä dyynien sekä maankohoamisen seurauksena muodostunut kasvil-
lisuuden sukkessiosarja. Keskuskarin rannassa on luonnontilaisen kaltaiseksi luokiteltua hiekka-
rantaa, joka on uimarantakäytössä. Rannalla esiintyy pieniä rantaniittylaikkuja, jossa esiintyvät
mm. järviruoko, sinikaisla, merisara, punanata ja rönsyrölli. Rannalla kohoavalla dyynillä kas-
vaa rantavehnää. Dyynin päällä kasvavat pajupensaiden ja rantavehnän lisäksi mm. hiirenvirna,
rantavalvatti, suola-arho, merihanhikki ja pietaryrtti. Rantadyynin taakse on muodostunut kostea
painanne, jossa on pienet flada ja lampi sekä yksi isompi ihmisen tekemä lammikko. Lampien
ympärillä oleva kosteikko on paikoin järviruon valtaamaa. Muuna lajistona esiintyvät kurjenjal-
ka, luhtakastikka, suoputki, järvikorte, pullosara ja vehka. Kosteikon reunaa kiertää pajukko-
vyöhyke, joka muuttuu mantereelle päin kosteaksi rantaleppälehdoksi (FiT). Lehto muuttuu
maaston hieman kohotessa tuoreeksi (VMT) kankaaksi. Alueelle sijoittuu rakennettuja ympäris-
töjä kuten kesämökkejä, satama-alue sekä golfkenttä.

Kuva 2. Keskuskarin hiekkaranta on luonnonsuojelulain mukainen suojeltava luontotyyppi.
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4.2 Suunnittelualue 2

Suunnittelualue 2 sijoittuu vt. 8 eteläpuolelle Valkiadyynien alueelle. Alueen kasvillisuuskuvi-
ointi on esitetty liitteessä 1.2. Aluetta luonnehtivat metsäiset dyynit ja niiden väliset soistuneet
painanteet. Metsät ovat pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja
kankaita. Alueella on useita hakkuuaukkoja. Suot ovat saranevaa tai isovarpurämettä. Paikoin
nevan ja kankaan rajavyöhykkeellä esiintyy pallosararämettä ja sararämettä. Alueen itä- ja
kaakkoisosan rämeitä on ojitettu. Alueelle sijoittuvat lentokenttä, moottoriurheilurata, louhos
sekä vanha hiekanottoalue, lisäksi alueella kulkee retkeilyreitistö.

Kuva 3. Suunnittelualueella 2 kulkevan retkeilyreitistön varrella on myös hakkuualueita.

4.3 Suunnittelualue 3

Suunnittelualue 3 sijoittuu Hiekkäsärkkien liikuntapuiston alueelle. Alueen kasvillisuuskuviointi
on esitetty liitteessä 1.3. Myös tällä alueella on havaittavissa metsäisiä dyynimuodostumia. Met-
sät ovat pääasiassa talouskäytössä olevia mäntyvaltaisia kuivia tai kuivahkoja kankaita. Paikoin
esiintyy tuoreita kankaita, jotka ovat usein soistuneita. Suot ovat myös täällä pääosin kapeita sa-
ranevoja tai isovarpuisia rämeitä. Keihäojan varsi on lehtomaista kangasta. Alueelle sijoittuvat
liikuntapuisto kuntoreitteineen, ampumarata, pari turkistarhaa, muutamia asuintaloja sekä alueen
itäosan aluetta laajat pellot.
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Kuva 4. Keihäsojan varsi on paikallisesti arvokas luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
elinympäristö.

5 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ

Linnuston ja muun maaeläimistön osalta tiedot perustuvat olemassa oleviin havaintotietoihin
sekä alueen luonnonoloja tuntevien harrastajien haastatteluihin. Maastokäyntien yhteydessä teh-
dyt yksittäiset havainnot on huomioitu raportoinnin yhteydessä. Työhön liittyen haastateltiin
puhelimitse seuraavia henkilöitä:

Jouko Arvo Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys, puheenjohtaja
Hanna Halmeenpää Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry, sihteeri
Seppo Pudas lintuharrastaja
Petri Pelttari lintuharrastaja
Juhani Pitkänen lintuharrastaja

5.1 Suunnittelualue 1

Alueen eläimistön kannalta keskeisin alue on Keskuskarin ranta-alueen kosteikko. Erityisesti
fladan ja lampien alue on linnustollisesti huomioitavaa aluetta, jolla maankäytöllisiä paineita tu-
lisi välttää. Alueella pesii mm. naurulokkikolonia. Myös vesilintuja tavataan kosteikolla run-
saasti eteenkin syksyisin, kun muuttavat vesilinnut parveutuvat. Keskuskarin ranta-alue on met-
sästyskieltoaluetta, mikä osaltaan lisää sorsalintujen kerääntymistä alueelle.

5.2 Suunnittelualue 2

 Alueen linnusto koostuu vallitsevan biotooppirakenteen mukaisesti pääasiassa metsien yleislin-
nuista sekä havumetsälajeista. Tyypillisiä pesimälajeja ovat mm. vihervarpunen (Carduelis spi-
nus), metsäkirvinen (Anthus trivialis), punakylkirastas (Turdus philomelos) sekä käpytikka
(Dendrocopos major). Alueen suopainanteissa pesii myös suolajistoa kuten keltavästäräkkejä
(Motacilla flava), niittykirvisiä (A. pratensis) sekä liroja (Tringa glareola). Suolajien osuus ko-
ko suunnittelualueen lajistosta on kuitenkin vähäinen.
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Suunnittelualueella pesii männiköitä suosiva kangaskiuru (Lullula arborea).  Laji  kuuluu EU:n
lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi
(Rassi ym. 2001). Silmälläpidettävät lajit eivät ole kuitenkaan varsinaisesti uhanalaisia lajeja.
Lajin pesimäalueet sijoittuvat lentokentän itäpuolisille kankaille jatkuen edelleen lounaaseen
kohti Kirkkomaanmetsää.

Metson lisäksi metsäkanalinnuista alueella tavataan teeriä (Tetrao tetrix) sekä riekkoja (Lagopus
lagopus). Teeri kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin erityis-
vastuulajeihin (EVA). Laji on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). Teerien esiinty-
minen keskittyy alueen peltojen reunametsiin. Riekkoja pesii alueen luonnontilaisimmilla rä-
meillä useita pareja. Kanalintukannat ovat olleet myös Kalajoen seudulla viimevuosina varsin
heikkoja. Kannat ovat kuitenkin kääntyneet hitaaseen kasvuun.

Suunnittelualueella on edelleen myös iäkästä paikoin varsin yhtenäistä puustoa, ja lintulajistoon
kuuluu myös vanhojen metsien lajeja. Huomionarvoisin näistä lajeista on metso (Tetrao urogal-
lus), jonka soidinpaikkana käyttämiä alueita sijaitsee luontopolun läheisyydessä Valkiaiskurujen
läheisyydessä. Metso kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin
erityisvastuulajeihin (EVA). Laji on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT).

Vesilinnuston kannalta suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä pesimisalueita eikä levähdys-
tai ruokailupaikkoja. Alueen ainoa lampi Valkiaisvedet ei saatujen tietojen mukaan ole linnus-
tollisesti merkittävä kohde.

Suunnittelualueella on myös riistataloudellista merkitystä. Alueella harjoitetaan hirvenpyyntiä
sekä kanalintumetsästystä. Kanalinnunmetsästyksen kannalta keskeisimmät alueet sijoittuvat
kuitenkin suunnittelualueen itäosaan Karhunmaannevan alueelle. Karhunmaannevan itäpuoliset
alueet ovat seudullisesti tärkeitä metsästysalueita, missä metsästetään kanalintujen lisäksi myös
hirviä sekä pienriistaa.

Karhumaannevan itäpuolisille pelloille kertyy muuttoaikoina ajoittain merkittäviä määriä metsä-
(Anser fabalis)  ja  merihanhia (A. anser). Alueen pelloilla tavataan myös fasaaneja (Phasianus
colchicus) ja peltopyitä (Perdix perdix). Peltopyy kuuluu silmälläpidettäviin (NT) lajeihin.

Muun maaeläimistön puolesta suunnittelualueen lajisto on tyypillistä. Metsäjänis (Lepus timi-
dus) ja kettu (Vulpes vulpes) ovat alueella yleisiä. Suunnittelualueella ei olemassa olevien tieto-
jen mukaan ole liito-oravan (Pteromys volans) esiintymiä.

Lentokentän eteläpuolelta on olemassa olevia havaintotietoja dyynisukkulakoista (Scythris em-
petrella). Laji kuuluu vaarantuneisiin (VU) lajeihin (Rassi ym. 2001).

5.3 Suunnittelualue 3

Alueen linnusto on pitkälti samanlaista kuin suunnittelualueella 2. Valtalajeja ovat havumetsien
yleislajit. Poikkeavana biotooppina voidaan pitää rehevämpää Keihäsojan vartta, jonka linnus-
ton kuuluu myös lehtimetsälajeja. Suunnittelualueen pohjoisosassa Vuorenkallion itäpuolisilla
peltoalueilla tavataan muuttoaikoina jonkin verran hanhia ja joutsenia (Cygnus cygnus). Peltojen
merkitys muutonaikaisena ruokailu- ja lepäilyalueena on kuitenkin vähäisempi verrattuna Kar-
hunmaannevan itäpuolisiin peltoaukeisiin.

Keihäsojan varsi on paikoin biotoopiltaan sopivaa elinympäristöä liito-oravalle. Lajin esiinty-
minen alueella on mahdollista, vaikkei varmaa tietoa tästä työn yhteydessä saatukaan. Hankeen
jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi harkita erillisen liito-oravaselvityksen toteuttamista Kei-
häsojan lähiympäristön osalta.
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6 SUOJELUALUEET JA MUUT HUOMIOITAVAT KOHTEET

6.1 Luonnonsuojelualueet

Selvitysalueen 2 lounaisreunalla sijaitse Siiponjoen (FI1000040) Natura 2000 -alue, jonka raja-
us on esitetty liitteen 2 kartalla. Natura-alue (419 ha) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena
SCI-alueena. Siiponjoen Natura-alue kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueisiin (HSO110103).
Siiponjoen varrella on kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa yksityistä luonnonsuojelualuet-
ta (YSA118345, YSA112947). Lisäksi Siiponjoki on koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö
(MUU110034) (Valtion ympäristöhallinto 2010).

Selvitysalueella 3 sijaitsee Maristonpakat (FI1000058) Natura 2000-alue, jonka rajaus on esitet-
ty liitteen 2 kartalla. Natura-alue (215 ha) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena.
Maristonpakat Natura-alue kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueisiin (HSO110104). Alueen suo-
jelu toteutetaan maa-aineslain nojalla lukuun ottamatta kaavoitettua osaa, joka suojellaan raken-
nuslain nojalla. Selvitysalueen 3 länsipuolella sijaitsee Vihas-Keihäslahti (FI1000007) Natura
2000-alue, joka on suojelu sekä luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena että lintudirektiivin
mukaisena SPA-alueena. Natura-alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan (LVO110236) ja alu-
een suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena (YSA113714). Selvitysalueella 1
tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmiin
kuuluvia kohteita (Valtion ympäristöhallinto 2010).

Selvitysalue 1 kuuluu osittain kansallisesti arvokkaina pidettyihin lintualueisiin (FINIBA). Kes-
kuskarin lahti on osa Letto-Keskuskarit – FINIBA-aluetta (aluenumero 740008) (BirdLife Suo-
mi ry 2010). Alueen kriteerilajeina ovat ristisorsa (Tadorna tadorna), suosirri (Calidris alpina),
lapinsirri (C. temminckii) sekä pikkutiira (Sternula albifrons).

Hiekkasärkkien osayleiskaavassa Maristonpakat Natura-alue on merkitty retkeily- ja ulkoilualu-
eeksi sekä urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
alueen luonnon kulutuskestävyyteen, ulkoilun ohjaamiseen ja maisemamuotojen säilyttämiseen.
Selvitysalueella 1 on retkeily- ja virkistysalueeksi merkitty alue, jonka suunnittelussa tulee ottaa
huomioon vesilain 15 §:n mukainen vesistön muuttamiskielto ja luonnonsuojelulain mukaisten
arvokkaiden luontotyyppien säilyminen (Kalajoen Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaava-
kartta 2007).

6.2 Uhanalaiset ja huomioitavat kasvilajit

Uhanalaisten lajien esiintyminen tarkastettiin Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmästä
(Heidi Kaipiainen-Väre 24.5.2010). Suunnittelualueille ei tämän tiedon mukaan sijoitu uhan-
alaisia tai luontodirektiivin mukaisia kasvilajeja.

Maastokäynnillä suunnittelualueelta 2 havaittiin rimpivihvilää Juncus stygius sekä vaaleasaraa
Carex livida. Molemmat lajit ovat valtakunnallisessa uhanalaisluokittelussa arvioitu elinvoimai-
seksi (LC) (Rassi ym. 2000). Rimpivihvilä on alueellisesti uhanalainen (RT) laji alueella 3a
keskiboreaalinen Pohjanmaa, johon Kalajoki kuuluu. Vaaleasara on Suomen kansainvälinen
vastuulaji. Suomen kansainvälisiä vastuulajeja ovat lajit, joiden säilymisessä Suomella voidaan
katsoa olevan merkittää kansainvälinen vastuu. Vastuu merkitsee, että lajin seurantaa ja tutki-
musta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelus-
sa. Näiden huomioitavien lajien esiintymät on esitetty liitteen 2 kartalla.
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6.3 Uhanalaiset ja huomioitavat lintu- ja eläinlajit

Suunnittelualueella 1 tavataan sekä muutto- että pesimäaikoina useita suojelullisesti huomatta-
via lintulajeja. Koska selvitykseen liittyen ei tehty erillisiä linnuston maastolaskentoja, tietoja
suojelullisesti huomattavista lajeista ei voida pitää täydellisinä. Keskuskarin lahden lajistoon
kuuluu uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainituista lajeista mm. naurulokki (vaa-
rantunut, VU).

Suunnittelualueella 2 pesii kangaskiuru (Lullula arborea). Laji kuuluu EU:n lintudirektiivin liit-
teen I lajeihin ja on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi (Rassi ym. 2001).
Silmälläpidettävät lajit eivät ole kuitenkaan varsinaisesti uhanalaisia lajeja. Metso ja teeri kuu-
luvat EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin
(EVA). Lajit on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). Alueen pelloilla tavattava met-
sähanhi kuuluu Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin. Alueen hiekkamailla elävä dyy-
nisukkulakoi kuuluu vaarantuneisiin (VU) lajeihin

Suunnittelualueilla ei sijaitse tiedossa olevia uhanalaisten päiväpetolintujen pesäreviirejä.

6.4 Luontodirektiivin liitteen IV lajit

Suunnittelualueilla ei todettu luontodirektiivin liitteen IV a mukaisia eläinhavaintoja. Suunnitte-
lualueella 3 olevan Keihäsojan ranta-alueet ovat kuitenkin saatujen tietojen mukaan lajin poten-
tiaalista elinaluetta ja liito-oravan esiintyminen alueella on mahdollista.

Liito-oravaesiintymiä todettiin suunnittelualueiden ulkopuolella Siiponjoella sekä Pilkkoniemi-
Sonninnokka välillä olevalla kuusikkokaistaleella ja mökkien pihapiireissä.

6.5 Suojeltavat luontotyypit

Suunnittelualueilla esiintyy luonnonsuojelulain (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29) mukaisista
luontotyypeistä hiekkarantoja sekä hiekkadyynejä. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki 1996/1093 § 10) suunnittelualueilla esiintyy pienten lam-
pien välittömät lähiympäristöt sekä ruoho- ja heinäkorvet. Lisäksi suunnittelualueilla esiintyy
vesilain (1961/264 § 15 a ja 17 a) mukaisista vesiluonnon suojelutyypeistä pienet lammet ja fla-
dat.
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Kuva 6. Pikku Lissunjärvi on vesilakikohde.

Uhanalaisten luontotyyppien tarkastelussa selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen osa-alueelle (Rau-
nio ym. 2008). Uhanalaisten luontotyyppien suojelulle ei ole lainsäädännöllistä perustaa vaan se
on asiantuntijoiden näkemys luontotyyppien yleisyydestä ja suojelutarpeista. Uhanalaiset luon-
totyypit ovat huomioitavia kohteita maankäytön suunnittelussa. Selvitysalueilla esiintyvät uhan-
alaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Selvitysalueilla esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008)
mukaan (EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = säilyvä).

Luontotyyppi
Etelä-
Suomi

Koko
maa

Rannikko
Itämeren hiekkarannat EN EN
Liikkuvat rantavehnädyynit VU VU
Harmaat dyynit VU VU
Dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet EN EN
Metsäiset dyynit VU VU
Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot NT NT
Fladat VU VU
Metsät
Nuoret mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat VU VU
Keski-ikäiset kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat NT NT
Keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat NT NT
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset tuoreet kankaat LC LC
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat NT NT
Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivat kankaat NT NT
Suot
Saranevat VU LC
Minerotrofiset lyhytkorsinevat VU LC
Luhtanevat NT LC
Rimpinevat NT LC
Ruoho- ja heinäkorpi EN VU
Pallosararämeet VU NT
Sararämeet VU LC
Isovarpuräme NT LC
Rahkarämeet LC LC
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Selvitysalueilla esiintyvistä luontotyypeistä erittäin uhanalaisiin (EN) kuuluvat Itämeren hiekka-
rannat, dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet sekä ruoho- ja heinäkorvet. Vaarantuneita
(VU) luontotyyppejä ovat liikkuvat rantavehnädyynit, harmaat dyynit, metsäiset dyynit, fladat,
nuoret mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat, saranevat, minerotrofiset lyhytkorsinevat, pallosara-
rämeet ja isovarpurämeet.

7 SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLE

Selvitysalueen kasvillisuutta luonnehtii dyyneille muodostuneet kangasmetsät sekä dyynien vä-
liset kosteat painanteet. Alueella tulee kiinnittää huomiota maastoon kulumisen estämiseen.
Keskuskarin ranta-alueella on nähtävillä maankohoamisen aiheuttama kasvillisuuden sukkessio-
sarja. Keskuskarin lahti on lisäksi linnustollisesti arvokas. Selvitysalueilla maankäytön suunnit-
telussa huomioitavat kohteet on esitetty taulukossa 2 ja liitteen 2 kartalla.

Taulukko 2. Suositukset maankäytön suunnittelulle. Numerot viittaavat liitteen 2 kartan huomioi-
taviin kohteisiin.

alue nro kohde suositukset maankäytön suunnittelulle

1 Keskuskarin ranta-alue

Alueella on nähtävillä maankohoamisen kasvillisuuden
sukkessiosarja sekä dyynimuodostumat. Hiekkaranta on
luonnonsuojelulain § 29 mukainen suojeltu luontotyyppi.
Pienet lammet ja fladat ovat vesilain §15a mukaisia suo-
jeltuja luontotyyppejä. Alueella on lisäksi uhanalaisia
luontotyyppejä: Itämeren hiekkarannat (EN), dyynialuei-
den kosteat soistuneet painanteet (EN), liikkuvat ranta-
vehnädyynit (VU), harmaat dyynit (VU) ja fladat (VU).
Kosteikkoalue on linnuston kannalta arvokas kohde.
Alueen luontoarvot tulee huomioida tarkemmassa maan-
käytönsuunnittelussa.

2 Siiponjoen Natura 2000-alue

Selvitysalueen 2 länsiosaan sijoittuva Siiponjoen Natura-
alueen suojelu dyynialueen osalta toteutetaan maa-
aineslain nojalla. Alueelle tehtävät toimenpiteet eivät saa
heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on
sisällytetty Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon.
Alue on kulutusherkkää.

3 Vaaleasaran ja rimpivihvilän esiintymät

Kärmekurun rimpinevalla esiintyvien alueellisesti uhan-
alaisen rimpivihvilän ja Suomen kansainvälisen vastuula-
jin vaaleasaran esiintymät on otettava huomioon maan-
käytön suunnittelussa. Suoalueet tulisi säilyttää luonnon-
tilaisina

4 Pikku Lissunlampi

Vesilain § 15a mukainen pieni lampi, jonka muuttaminen
on kielletty. Lammen ympäristö on metsälain § 10 mukai-
nen erityisen tärkeä elinympäristö.

5 Kangastenkurut itäosan lampi

Vesilain § 15a mukainen pieni lampi, jonka muuttaminen
on kielletty. Lammen ympäristö on metsälain § 10 mukai-
nen erityisen tärkeä elinympäristö.

6 Ruoho- ja heinäkorpi

Ruoho- ja heinäkorpi on metsälain § 10 mukainen erityi-
sen tärkeä elinympäristö sekä erittäin uhanalainen (EN)
luontotyyppi. Se tulisi säilyttää luonnontilaisena.

7 Dyynisukkulakoi esiintymä

Aiempia havaintotietoja lajin esiintymästä lentokentän
läheisyydessä. Lajin elinolosuhteiden säilymisen kannalta
keskeistä on variksenmarjamättäinen säilyminen. Sopiva
kulutus ylläpitää hiekan liikkumista ja takaa elinympäris-
tön säilymisen

8 Kangaskiurun reviiri

Kangaskiuru pesii nykyisin lentokentän ja Kirkkomaan-
metsän välisillä kankailla. Laji suosii esiintymisessään
voimakkaasti mäntykankaita. Alueen biotooppirakenteen
voimakas muuttuminen on lajin kannalta haitallista.
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9 Keihäsojan varsi

Keihäsojan varsi on paikallisesti arvokas luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö. Alueen
ominaispiirteet tulee huomioida tarkemmassa maankäy-
tönsuunnittelussa.

10 Maristonpakat Natura 2000-alue

Selvitysalueelle 3 sijoittuva Maristonpakat Natura 2000-
alueella tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä
luonnonarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suo-
men Natura 2000 –suojeluverkostoon. Alue on kulutus-
herkkää.

11 Valkiatvedet suoalue

Hieno luonnontilainen suoalue, jolla merkitystä alueen
luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alueella vaarantu-
neita (VU) luontotyyppejä saranevat ja pallosararämeet.
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Valokuvia Kalajoen selvitysalueilta

Suunnittelualue 1: Keskuskarin ranta-alue
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rimpinevaa.
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Kuva 12. Laavu Valkiatvedet lammen lähistöllä.
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isovarpurämelaikkuja.

Kuva 22. Kuivan kankaan taimettumassa oleva
hakkuuaukea, taustalla peltoa.


