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1. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET KAAVOITUKSELLE

Kalajoen keskustan yleiskaavan luontoselvitys on tehty keväällä ja kesällä 2013 maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. Maastotyönä kerätyn tiedon sekä aikaisempien selvitysten ja kirjallisuustietojen perusteella on 
kuvattu yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä direktiivilajien 
esiintyminen. Päähuomio on uhanalaisissa tai lakisääteisesti suojeltavissa lajeissa ja luontotyypeissä. Lisäksi 
on kuvattu yleisesti luonnon monimuotoisuutta alueella.

Uhanalaisista luontotyypeistä selvitysalueella on edustavaa laidunnettua tulvaniittyä Kalajokisuulla, 
laidunnettuja kuivia heinäniittyjä eri puolilla taajama-aluetta, edustavaa jokivarren tulvametsää, 
kuusivaltaisia tuoreita lehtometsiä, maankohoamisrannikon lehtomaista koivuvaltaista metsää, 
luonnontilaisia korpia sekä melko edustava maankohoamisrannikon soiden kehityssarja. 

Pohjanmaalla uhanalaisista kasvilajeista selvitysalueella esiintyy ainakin jokileinikki, konnanlieko, 
rimpivihvilä, vaaleasara ja korpisara. Kasvilajistonsa puolesta tärkeimpiä alueita ovat laidunnetut tulvaniityt, 
laidunnetut kuivat heinäniityt sekä jokivarren tulvametsät. Valtakunnallisesti uhanalaisista lintulajeista tehtiin 
pesintään viittaavia havaintoja peltosirkusta, viiriäisestä, kivitaskusta, tukkasotkasta ja turkinkyyhkystä. 
Linnuston kannalta tärkeimmät alueet ovat tämän selvityksen perusteella Holmanperän kaislikot, 
Vetoniemenperän peltoaukea sekä rantojensuojelualueeseen rajautuvat maankohoamismetsät. Uhanalaisista 
nisäkkäistä selvitysalueella esiintyy liito-orava. Liito-oravan pysyvät elinpiirit sijaitsevat Keihäsojan 
varressa, Rahvon teollisuusalueen pohjoispuolisessa kuusikossa sekä seurakunnan leirikeskuksen vanhassa 
metsässä. Uhanalaisista kalalajeista selvitysalueen jokiosuudella lisääntyy vaellussiika sekä harjuksen 
merikanta, luontodirektiivin II liitteen kalalajeista kivisimppu.

Kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet on esitetty liitteessä 1 ja kuvattu tarkemmin kappaleessa 7. 
Esitetyt luontokohteet on jätettävä rakentamisen ulkopuolelle. Luontokohteista kalliot kannattaa säilyttää 
virkistysalueina. Kohteet joiden vesitalous on säilytettävä nykyisessä tilassa (maankohoamisrannikon suot, 
korvet, kausikosteikot, tulvametsät, pienten virtavesien uomat) kannattaa huomioida kaavassa 
luontokohteina. Muut kohteet kannattaa huomioida maatalous- tai metsätalousalueina, joilla on 
ympäristöarvoja. Vetoniemenperältä ja Holmanperältä on esitetty pelto- ja vesilinnustolle tärkeät alueet. Jos 
näille alueille on maankäytön muutospainetta, kohteiden linnustoa olisi syytä seurata useamman kuin yhden 
kesän ajan. Liito-oravan asuttamissa metsissä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, jotka rajataan 
tarkemmin mahdollisen metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä.
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2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE, LÄHTÖAINEISTOT JA MAASTOTYÖN 
MENETELMÄT

Yleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista sekä kaavan vaikutukset luontoon
(MRL 40 §). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksessä
kartoitetaan ne luontoarvot, joihin rakentamisella voi olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa 
Kalajoen keskustan yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä alueen 
sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeille. Luontoselvitysalue 
on esitetty liitteessä 1. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin Iivarinsaari, joka kuuluu Kalajoen suiston 
rantojensuojelualueeseen sekä Maristonpakkojen alue, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. 
Maastokartoituksen ulkopuolelle jätettiin lisäksi pihapiirit, rakennetut tontit, aidatut laitumet ja maatilojen 
tilakeskukset.

Tähän selvitykseen on koottu lisäksi suunnittelualueelta laadittujen aikaisempien luontoselvitysten keskeinen 
sisältö. Asemakaavojen luontoselvityksiä on tehty Santaholmaan (Kanckos 2006), Meinalaan (Sievänen 
2007), Holmanperälle (Sievänen 2007b), Ymmyrkäisen ja Plassin alueille (Ala-Risku 2010) sekä Rahvon 
teollisuusalueelle (Kanckos 2012). Yleiskaavatason selvityksiä on tehty jokisuun alueelle (anonyymi 2006), 
Etelänkylään (Degerman 2009) ja Maristonpakoille (Kilpeläinen ja Parviainen 2010). 

Maastossa etsittiin erityisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä (Rassi ym. 2010, Raunio ym. 2008),
luonnonsuojelulain 29 § suojelemia luontotyypejä, vesilain 1:15 ja 1:17 § suojelemia pienvesiä sekä
luontodirektiivin liitteiden II tai IV lajeille sopivia elinympäristöjä. Havaintoja uhanalaisista lajeista etsittiin 
myös uhanalaisten lajien rekisteristä (9.8.2013 Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus). 
Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat esimerkiksi metsälain 10§ suojelemat arvokkaat elinympäristöt. 
Uhanalaiset lajit ja luontotyypit eivät ole kuitenkaan automaattisesti rauhoitettuja. Luonnonsuojelulain  
suojelemista luontotyypeistä voisi selvitysalueella esiintyä katajaketoja. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat 
luonnontilaisen kaltaiset lähteet, purot ja pienet lammet. Luontodirektiivissä luetellut lajit ovat Euroopan 
yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja (Sierla ym. 2004, www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > 
Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit). Liitteessä II lueteltujen lajien esiintymät tulee 
erityisesti huomioida erilaisissa hankkeissa ja niiden vaikutusarvioinneissa. Liitteen IV(a) lajit edellyttävät 
tiukkaa suojelua. Niistä rakentamisella voi olla vaikutusta lähinnä liito-oravaan.

Pesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskentana yhteensä 10 aamuna 23.-27.4, 30.5, 11.-15.6 sekä 20.-
26.6.2013. Tavoitteena oli saada käsitys linnustolle tärkeimmistä pelto-, metsä- ja ranta-alueista sekä 
uhanalaisille tai muille harvinaisille lintulajeille tärkeistä tai mahdollisista elinympäristöistä. Kartoitus 
suunnattiin jokirantaan, peltoaukeille, reheviin reunametsiin ja vanhoihin metsiin. Linnustollisesti 
mielenkiintoisilla paikoilla pyrittiin käymään vähintään kerran keväällä ja toisen kerran kesällä. 
Pesimälinnustoon luettiin kuuluvaksi lajit, joiden pesimisvarmuus on mahdollista, todennäköistä tai varmaa 
lintuatlaksen tapaan (Valkama ym. 2011). Vähimmäisvaatimus eli ”mahdollinen pesintä” tarkoittaa, että 
reviiriä kuuluttava koiras on havaittu sopivassa pesimäympäristössä yhtenä aamuna. Lintujen määrää 
kuvataan yksiköllä pesivä pari. Parimäärä kirjattiin ylös vain niille lajeille, joille se oli luotettavasti ja 
kohtuullisella retkeilyllä arvioitavissa. 

Liito-oravaselvitys tehtiin linnustoselvityksen yhteydessä. Kaikki ilmakuvilta havaitut liito-oravalle
sopivannäköiset metsät tutkittiin. Ne ovat varttuneita tai vanhoja kuusen, haavan, lepän ja koivun metsiköitä. 
Jos metsikkö on naaraan asuttama, on alkukesään asti järeimpien kuusten ja haapojen tyvellä näkyvissä 
yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Liito-oravan pesä on puunkolossa tai 
linnunpöntössä. Jos pesä on tavallisen oravan rakentamassa risupesässä kuusenlatvassa, sitä on käytännössä 
mahdoton löytää. Pesäpuut lisäksi vaihtelevat samassa metsikössä vuosittain. Yksi naaras voi käyttää lähes 
kymmentä eri koloa tai risupesää kahdessa tai useammassa lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. Liito-oravan 
elinpiirit rajataan papanajälkien, sopivien puiden ja kolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005).
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Näkymä Kalajoen taajama-alueelta.

3. SELVITYSALUEEN LUONNONPIIRTEET

Kalajoen keskusta on pinnanmuodostukseltaan tasankoa eli lakeutta, missä paikalliset korkeuserot jäävät alle 
10 metriin. Alueen maaperä on hietaa tai hienoaineksista, vettä pidättävää moreenia (www.gtk.fi → 
tietopalvelut → aineistohaku → maaperäkartat Kalajoki 241312, Vasankari 241410). Etelänkylän peltoaukea 
on enimmäkseen hiesua. Raivaamatta jääneet metsäsaarekkeet peltojen keskellä ovat tyypillisesti moreenia. 
Yleiskaava-alueen pohjoisosan metsäalueella esiintyy laajalti hiekkaa. Kalliopaljastumat ovat alueella 
tavallisia mutta pienialaisia. Turvekerrostumat ovat ohuita. Luontoselvitysalue rajautuu lännessä 
Maristonpakkojen dyynimetsiin sekä Iivarinsaaren ja Ämmän rannan maankohoamismetsiin. Idässä 
selvitysalue rajautuu Pitkäsenkylän peltoaukeaan, joka on maakunnallisesti merkittävä lintualue ja 
kevätmuuton aikainen kerääntymisalue (Hannila ym. 2012). 

Selvitysalueen metsät ovat enimmäkseen puolukka-mustikkatyypin tuoreita, soistuvia kankaita. Soistumisen 
lopputuloksena on ohutturpeinen puolukkakorpi tai muurainkorpi. Valtaosa korvista on ojitettuja muuttumia, 
jotka vastaavat puuntuotannoltaan ja ulkonäöltäänkin tuoreita kankaita. Tuoreet kankaat ovat alueella 
luontaisesti mäntyvaltaisia mutta niitä viljellään yleisesti myös kuuselle. Niitten kasvillisuudessa vallitsee 
kaikkialla puolukka, mustikka, pallosara, muurain, metsäkorte ja metsäalvejuuri. Matalilla kohoumilla on 
myös pienialaisia metsälauhatyypin tuoreita kangasmetsiä sekä kuivahkoja variksenmarja-puolukkatyypin 
kangasmetsiä. Laajemmin kuivahkoja kankaita esiintyy vain hiekka-alueilla, missä ne herkästi soistuvat 
kangasrämeiksi. Selvitysalueen lehtomaiset kangasmetsät ovat aikaisemmasta pelto- ja laidunkäytöstä 
metsiksi palautuvia, koivua kasvavia ojitettuja viitoja. Rehevimpiä multavia lehtometsiä on pienillä alueilla 
jokivarressa ja purojen varsilla. Plassin rannassa on savi- ja liejumaalla viidakkomaista tulvametsää.

Kalajoen taajama-aluetta luonnehtii julkisille alueille ja omakotialueille piha- ja puistopuiksi jätetyt näyttävät 
vanhat männyt, pitkälti rakentamaton joskin vaikeakulkuinen jokiranta sekä kaikkialla vallitseva 
erinomainen siisteys. Pienetkin peltotilkut ovat pääsääntöisesti viljelyssä. Hoitamatonta joutomaata on 
lähinnä Santaholman entisen sahan alueella. Omakotialueilla on säilynyt paljon kuivia heinäniittyjä, joilla 
laidunnetaan hevosia tai lampaita. Näillä ns. perinneluontotyypeillä on usein pitkä laidunnushistoria. Kuivien 
niittyjen ja luonnonlaitumien pitäminen perinteisessä laidunkäytössä on tärkeää, koska puolet kaikista 
Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvaisia tästä luontotyypistä elinympäristönään. 

4. KALAJOKI KESKUSTAN KOHDALLA

Kalajoki luokitellaan suureksi turvemaiden joeksi, jossa on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. 
Kalajoen alajuoksun ekologinen tila on välttävä. Fosforin ja typen suuret pitoisuudet jokivedessä ilmentävät 
korkeaa rehevyyttä. Vedenlaatu on kuitenkin parantunut 2000-luvulla ja esim. fosforipitoisuus on laskenut. 
Syys- ja kevättulvat kuljettavat runsaasti kiintoainetta ja lietettä, mutta vedenlaatu ja -hygienia huononee 
enemmän kesän pitkänä alivirtaamajaksona (www.meidankalajoki.fi). 
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Kalajoen alaosa on suojeltu koskiensuojelulailla. Vesistön lyhytaikaissäännöstely aiheuttaa kuitenkin
nopeita muutoksia veden korkeudessa ja virtaamassa. Lisäksi vanhat uittoperkaukset ovat vähentäneet 
koskipaikkojen monimuotoisuutta. Koskien reunaan on perattu uoma, jota pitkin suuri osa vedestä virtaa 
kesän ja talven alivirtaamakausina. Laajoja koneellisia perkauksia ei Kalajoen alaosalla ole tehty. Keskustan 
noin kolmen kilometrin pituinen koskijakso muodostaakin merkittävän osan Kalajoen alaosan 
koskiensuojelualueesta (Huhmarniemi ja Aronsuu 2001). Vesikasvillisuus on joessa yleiskaava-alueen 
kohdalla hyvin monilajista. Siinä tavataan järvikaisla-, -ruoko ja -korte, sarjarimpi, ratamosarpio, 
pystykeiholehti, ranta- ja haarapalpakko, jokileinikki, kalvasärviä, puro-, meri-, ahven- ja uistinvita, ulpukka 
sekä vesitatar.

Kalajoen alajuoksun koskipaikkojen kaloja ovat kivennuoliainen, salakka, kivisimppu ja mutu. 
Vaelluskaloista Kalajokeen nousee taimen, siika ja harjus sekä nahkiainen. Siika nousee syksyllä ja kutee 
virta- ja koskipaikkojen hiekka-, sora- ja kivikkopohjille. Siian kutualueet ovat alajuoksulla 10 km 
etäisyydellä merestä. Lyhytaikaissäännöstelystä ja kiintoainekuormasta johtuen vaelluskalojen poikasten 
kuoriutuminen Kalajoessa on heikkoa. Tärkeimmät kutualueet on kunnostettu mutta jalokalojen kannat ovat 
käytännössä istutusten varassa. Kalajoen alajuoksun harjuskanta on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja 
siikakanta erittäin uhanalaiseksi (Luotonen ja Ohtonen 1986, Huhmarniemi ja Aronsuu 2001, 
www.kalastakalajoella.fi).

                                                                                                                       Näkymä Kalajokisuulta.

Suvantojen merkitys kalaston lisääntymiselle on vähäisempi kuin koski- ja virtapaikkojen. Suvantojen 
kalasto on samanlaista kuin järvissä. Eniten kalastetaan Kalajoen alajuoksulla kuhaa, haukea, ahventa, 
madetta ja särkeä. Kalajoen alajuoksun tulvaniityt ovat harvinaisia näytteitä Pohjois-Pohjanmaan luontaisesta 
jokikasvillisuudesta. Tulvaniittyjen ollessa veden alla ne ovat tärkeitä kevätkutuisten kalojen 
lisääntymisalueita ja poikasten elinalueita (Luotonen ja Ohtonen 1986). 

Kasvillisuudeltaan monimuotoisimpia ovat somerikkoiset tulvaniityt, joita on yleiskaava-alueella vähän. 
Somerikkoisilla rannoilla säilyy matalakasvuinen, kauniisti kukkiva ruoholajisto ilman laidunnustakin. 
Muualla tulvaniittyjen kasvillisuus on korkeakasvuista viitakastikan, ruokohelven, viiltosaran ja vesisaran 
muodostamaa heinikkoa. Tulokaslajit jättipalsami ja karhunköynnös leviävät tulvaniityillä ja -pensaikoissa 
hallitsemattomasti. Ne ovat vähentäneet kasvillisuuden monimuotoisuutta jokivarressa. Karhunköynnöksen 
takia laajat ranta-alueet ovat nykyään kulkukelvottomia.
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5. HUOMIONARVOINEN KASVILAJISTO SELVITYSALUEELLA

Koko maassa uhanalaisista kasvilajeista Kalajoen keskustasta on tietoja pohjannoidanlukosta, 
peltorusojuuresta, viitasarasta ja ruiskattarasta (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1988). Havainnot on 
tehty 1920-1960 -luvuilla. Tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa. Tässä selvityksessä havaittiin Pohjanmaalla 
alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista konnanlieko, jokileinikki, rimpivihvilä, korpisara ja vaaleasara. 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisia kasveja ovat lisäksi syyläjuuri, sarjarimpi, siperiansinivalvatti 
(Sievänen 2007) ja taikinamarja (Kanckos 2009). Konnanlieko, rimpivihvilä ja vaaleasara ovat 
kausikosteiden nevojen kasveja. Jokileinikki ja sarjarimpi ovat jokisuun alueella kasvavia vesikasveja. 
Syyläjuuri, siperiansinivalvatti ja taikinamarja kasvavat lehtomaisilla rannoilla ja korpisara korpimetsissä.
Kasvilajistonsa puolesta arvokkaimpia alueita selvitysalueella ovat tämän selvityksen perusteella laidunnetut 
tulvaniityt, laidunnetut kuivat heinäniityt, jokivarren tulvametsät sekä kausikosteat pienet nevat.

6. PESIMÄLINNUSTO (Liiteet 2 ja 3)

Luontoselvitysalueella havaittiin yhteensä 85 lintulajia, joiden pesintä alueella on mahdollista, todennäköistä 
tai varmaa. Etukäteen alueen pesimälinnustoon oletetuista lajeista jäi havaitsematta tuulihaukka. Havaituista 
lajeista erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja ovat peltosirkku ja viiriäinen. Kummastakin lajista havaittiin 
yksittäinen reviiriä kuuluttava koiras, mikä ei välttämättä tarkoita, että alueella olisi pesivä pari. 
Valtakunnallisesti uhanalaisia vaarantuneita lajeja ovat myös tukkasotka, kivitasku ja turkinkyyhky. 
Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaisina pidetään metsoa ja sirittäjää. Pohjanmaalla harvinaisia pesimälajeja 
ovat luhtahuitti, mustaleppälintu, pensassirkkalintu, luhtakerttunen ja idänuunilintu. Monet em. lajeista ovat 
niin harvalukuisia, ettei yhden kesän havainto tai havaitsematta jääminen anna riittävää kuvaa niitten 
esiintymisestä alueella (esim pensassirkkalintu, idänuunilintu, luhtakerttunen).

Uhanalaisia ja harvinaisia lajeja havaittiin etenkin Holmanperän naurulokkiyhdyskunnassa (tukkasotka, 
luhtahuitti), jokivarren tulvametsissä ja -pensaikoissa (satakieli, viitakerttunen, punavarpunen), 
maankohoamismetsissä (sirittäjä, pikkutikka, peukaloinen, mustapääkerttu, puukiipijä), laajojen 
peltoaukeiden keskiosissa (punajalkaviklo, niittykirvinen, peltopyy, viiriäinen) ja reunapensaikoissa 
(peltosirkku, pensassirkkalintu), karjatiloilla (kivitasku, kottarainen) sekä rakennetussa ympäristössä 
(mustaleppälintu, turkinkyyhky). 

Peltolinnustoltaan monimuotoisin alue on tämän selvityksen perusteella Vetoniemenperän peltoaukea. 
Alueen lajistosta erityisesti peltopyy, peltosirkku ja kivitasku ovat harvinaisia Kalajoella (Hannila 2012). 
Peltosirkun kanta on romahtanut Suomessa ja koko Euroopassa 99 % muutamassa kymmenessä vuodessa 
(BirdLife Suomi 2013). Peltolinnuston säilyminen riippuu ensisijaisesti tilojen tuotantosuunnista, 
karjanpidon jatkumisesta, viljelykäytännöistä ja ympäristötukiehtojen noudattamisesta. Rakentaminen 
vaikuttaa peltolinnustoon lähinnä, jos omakotialueita leviää peltoaukeille. Vetoniemenperällä näin on 
jossakin määrin käynytkin. Peltolinnustoa havaittiin lähinnä peltoaukean rakentamattomassa pohjoisosassa. 
Tällä alueella on säilynyt linnuston suosimia elementtejä kuten tien- ja valtaojan pientareita, latoja, avo-
ojaisia peltolohkoja, laitumia, paljasta joutomaata ja pensaikkoa.
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KAAVOITUKSESSA HUOMIONARVOISET LUONTOKOHTEET

Pienet virtavedet

Iivarinoja, Keihäsoja, Lipinoja, 
Nuoraoja. Kohteet ovat perattuja ojia 
eivätkä vastaa vesilain määritelmää 
luonnontilaisen kaltaisesta virtavedestä. 
Kyseisissä ojissa on kuitenkin 
luonnontilaisen kaltaisia osuuksia eli 
luontaista mutkittelua, virtapaikkoja 
ja kivikkopohjaa. Uomissa virtaa vesi 
ympäri vuoden. Uomien luonnonpiirteet on 
pyrittävä säilyttämään. Pieniinkin mereen 
laskeviin puroihin voi nousta suuret määrät 
kevätkutuista kalaa.

                   Iivarinoja.                                           Keihäsoja.
         Lipinoja.        Nuoraoja.

                                                                                       

Jokivarren tulvaniityt

          Holman rantaa.

Holman ja Plassin tulvaniityt. Maakunnallisesti merkittävä tulvaniittyalue ja perinneluontotyyppi. Holman 
rantaa laidunnetaan. Laidunnuksen voisi kuitenkin aloittaa aikaisemmin kesällä ja laidunnuspainetta pitäisi 
olla enemmän. Puhdistamon ranta on selvästi alilaidunnettu. Alue on pusikoitumassa ja siellä kasvaa 
runsaasti pujoa.
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Uhanalainen lajisto. Jokileinikki.

Muu huomionarvoinen lajisto. Ruisrääkkä, punavarpunen, 
rantatädyke, keltaängelmä, nurmikohokki, rantanätkelmä, vesitatar.

Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat

Kaakkurilampi – Lintulampi. Hietakankaiden painanteisiin 
kuroutuneita lampia, jotka soistuvat pinnanmyötäisesti. Suot 
muodostavat osan kehityssarjasta, joka alkaa rantojensuojelualueen 
lammista (Letonlampi, Rantalampi) ja jatkuu edelleen 
Maristonpakoille.

Huomionarvoinen lajisto. Lampareet ovat potentiaalinen 
elinympäristö luontodirektiivin IV liitteen viitasammakolle, 
lampikorennoille ja jättisukeltajille. 

Kausikosteikot

Maristonpakkojen nevat, Holmanperän 
neva, Puukkosaarenkankaan neva. 
Kausikosteikot ovat nevamaisia painanteita 
eli aroja, joihin kerääntyy sulamisvesiä 
keväällä mutta jotka kuivuvat kesällä. 
Kausikosteikoilla turvekerros on lähes 
olematon.

Uhanalainen lajisto. Vaaleasara, 
konnanlieko, rimpivihvilä.

                                   Kausikosteikko Maristonpakkojen reunassa.
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                     Maristonpakkojen nevat.         Holmanperän neva.

                 Puukkosaarenkankaan neva.

Korvet

                             Muurainkorpea Kivirannan tien pohjoispuolella.

Haminanpielen korvet. Maankohoamismetsiin liittyviä 
ojittamattomia korpimetsiä. Pohjoisempi alue on vetistä ja 
puustoltaan kitukasvuista tervaleppäkorpea ja 
muurainkorpea. Lähempänä leirikeskusta on 
mustikkakorven ja ruohoisen kangaskorven 
hyväkasvuista kuusikkoa.

Uhanalainen lajisto. Korpisara, liito-orava.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pyy, puukiipijä, tiltaltti, 
peukaloinen.
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Maankohoamismetsät

Ämmän laidunmetsä. Alue on hyvin säilynyt esimerkki 
maankohoamisrannikon lehtomaisen kankaan koivuvaltaisesta metsästä. 
Puustolle ei ole tehty juuri mitään rantalaidunnuksen loppumisen 
jälkeen. Puustossa on vanhoja koivuja, kuusia, mäntyjä, harmaaleppiä ja 
halavia. Kasvillisuudessa vallitsee isotalvikki, riidenlieko, mesimarja ja 
nurmilauha. Järeää lahopuuta on metsässä melko runsaasti. 
Luonnontilainen puusto maankohoamismetsän ominaispiirteineen 
kannattaa säilyttää.

         Uhanalainen lajisto. Sirittäjä.

Tulvametsät

                                         

                                          Näkymä Kärjenkosken ja Langinsaaren väliltä.

                                       Isoranta.                                                      Plassi.

Isorannan omakotialueen tulvametsät. Ryteikköistä tulvametsää tulvapenkereen alapuolella.

Huomionarvoinen lajisto. Kotkansiipi, viitakerttunen, punavarpunen.

Plassin tulvametsä. Luontopolun varressa on viidakkomaista tulvametsää. Puustossa on isoja tuomia         9



ja halavia. Kasvillisuus on erittäin rehevää ja siinä on useita vaateliaita lajeja.

Huomionarvoinen lajisto. Satakieli, punavarpunen, syyläjuuri, lehtotähtimö, korpikaisla, kurjenmiekka, 
punakoiso.

Lehtometsät

                                                                                                                                     Vanhaa lehtometsää Koivikon tilalla.

 Keihäsojan lehtometsät. Ojan varressa on käenkaali- 
oravanmarjatyypin tuoretta kuusikkolehtoa. Puustossa on 
vanhoja kuusia ja lehtipuita.

Uhanalainen lajisto. Liito-orava (Sievänen 2007). 
Pohjoisempi alue sopiva liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi.

Muu huomionarvoinen lajisto. Siperiansinivalvatti.
                           
Koivikon ja Kivimäen lehtometsät. Viljellyn pellon 
ympärillä on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, joka on 
puustoltaan hoitoheittoa vanhaa metsää. Puustossa on 
vanhoja kuusia, koivuja, mäntyjä ja haapoja. 
Pystypökkelöinä, keloina ja maapuina on runsaasti kapeaa 
lahopuuta. Puustolle ei ole tehty juuri mitään 
metsälaidunnuksen loppumisen jälkeen. Metsästä laskee 8-
tielle pätkä luonnontilaista puroa. Alueella on useita vanhoja 
latoja.

Uhanalainen lajisto. Vuonna 2013 havaittiin liito-oravan 
satunnaisia, edellisvuotisia jälkiä vanhojen kuusten juurella.

                       Keihäsoja.             Alue ei  vaikuta liito-oravan pysyvältä elinpiiriltä mutta 
          Koivikko-Kivimäki. liittyy viereiseen Rahvon liito-oravametsikköön.

      
Muu huomionarvoinen lajisto. Koralliorakas.
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Kalliot

Vuorenkallio, vesitornin kallio, 
Ahmankallio, Nuorakallio. Taajama-
alueen kallioilla on paljon 
virkistyskäyttöä. Nuorakalliolla kulkee 
pururata. Kallioilla kasvaa tavanomaista 
metsäkasvillisuutta. Erityisiä luontoarvoja 
niillä ei ole.

Huomionarvoinen lajisto. Isomaksaruoho.

Taajamametsät
            

Mäntylän päiväkodin metsikkö. Lankiperän kaupunginosassa 
julkisten rakennusten keskellä on vanha mäntymetsikkö. 
Pihapiirissä ja metsikössä on erittäin kookkaita, tervasrosoisia, 
kilpikaarnaisia petäjiä, jotka antavat Mäntylän alueelle ominaisen 
ilmeen. Lähiluontokohde.

                                  Mäntylän petäjiä.

Perinneluontotyypit

Mökkikankaan hakamaa. Peltoaukean reunassa ladon ympärillä on säilynyt pienellä alueella uhanalaista 
jäkkiniittyä. Aluetta laidunnetaan ja laidunnushistoria on pitkä. Hakamaa kannattaisi kuitenkin aidata erilleen 
ympäröivästä nurmesta, ettei se rehevöidy. 

Huomionarvoinen lajisto. Jäkki, metsäruusu, ahomatara, aho-orvokki, tuoksusimake.
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                                               Mökkikankaan perinneluontotyyppi.

Liito-oravan asuttamat metsiköt

              Leirikeskuksen liito-oravametsä.

Leirikeskus. Leirikeskuksen pihapiirissä on liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi sopivaa metsää. Puusto on 
uudistusikäista kuusikkoa, jossa on myös haapaa ja harmaaleppää. Alueelta on tieto liito-oravasta 
uhanalaisten lajien rekisterissä vuodelta 2001. Vuonna 2013 liito-oravan jälkiä (runsaasti papanoita, pissaa) 
havaittiin 8 vanhan kuusen juurella leirikeskuksen etelä- ja pohjoispuolella. Pesäkoloa ei löytynyt. Erään 
tiheäoksaisen kuusen juurella jätöksiä on ”mattona”. Kyseisessä puussa on todennäköisesti liito-oravan 
käytössä oleva risupesä.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pikkutikka.

Rahvo. Alueella on havaittu liito-oravan jälkiä ainakin 10 puun 
juurella vuonna 2012 (Kanckos 2012). Alueella kasvaa runsaasti 
suhteellisen järeitä kuusia, joitakin lehtipuita ja niukalti haapaa. 
Liito-oravan käyttämää pesää ei löytynyt. Puissa on useita 
tavallisen oravan tekemiä risupesiä, joita liito-orava 
todennäköisesti käyttää. Kolopuita ei ole. 

                         Rahvon liito-oravametsä.
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Peltolinnustolle tärkeät pesimisalueet

Vetoniemenperän peltoaukea. Tämän selvityksen 
perusteella yleiskaava-alueen monimuotoisin pesivän 
peltolinnuston alue. Pesimälinnuston monimuotoisuuteen 
vaikuttaa ainakin peltoaukean laajuus, meren läheisyys, 
alueen läpi kulkevat valtaojan ja tienpientareet, 
hevoslaitumet, avo-ojaiset peltolohkot, pellonreunan 
joutomaat sekä matalaa pensaikkoa ja taimikkoa 
kasvavat reunametsät.

Uhanalainen lajisto. Peltosirkku, kivitasku.

Muu huomonarvoinen lajisto. Kuovi, töyhtöhyyppä, 
punajalkaviklo, peltopyy, kiuru, kottarainen, 

      pensaskerttu, pensastasku, punavarpunen.

Vesilinnustolle tärkeät pesimisalueet

Holmanperän kaislikot. Alueella on läjitysmaalle syntynyttä 
kaislikkoa. Iivarinsaaren ja Aukonsaaren välillä pesii arviolta 
ainakin 400-450 parin naurulokkiyhdyskunta. Vuonna 2013 
naurulokeista arviolta ainakin 100 paria pesi 
luontoselvitysalueella. Naurulokkien seassa pesii arviolta noin 10 
paria kalalokkeja. Alue on osa laajempaa ja pesivälle 
vesilinnustolle merkittävää Kalajoen suistoa.

Uhanalainen lajisto. Tukkasotka (mahdollinen pesintä).

Muu huomionarvoinen lajisto. Silkkiuikku, luhtahuitti 
(mahdolliset pesinnät).
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Liite 1. Luontoselvitysalue ja kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet.



Liite 2. Luontoselvitysalueen pesimälinnusto vuonna 2013.

havaittu parimäärä                                               elinympäristöt                                                                         uhanalaisuus  

silkkiuikku 2 Holmanperän kaislikot
sinisorsa 1 Holmanperä
tavi 2 valtaojat
tukkasotka 1-2 Holmanperän kaislikot VU
varpushaukka 1 Merenoja
metso harvalukuinen Puukkosaarenkangas RT
teeri harvalukuinen Ruunahaka
pyy harvalukuinen maankohohoamismetsät, korvet, valtaojien varret
peltopyy harvalukuinen Vetoniemenperän aukea
viiriäinen 1 Etelänkylän aukea EN
ruisrääkkä 4 tulvaniityt ja kesannot
fasaani harvalukuinen
kurki harvalukuinen Kanckos (2012), ei havaittu 2013
luhtahuitti 1 Holmanperän kaislikot
pikkutylli 1 Rahvon teollisuusalue
töyhtöhyyppä harvalukuinen
metsäviklo harvalukuinen
pujanalkaviklo 1 Vetoniemenperän aukea
kuovi 14
lehtokurppa harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
naurulokki n. 100 Aukonsaari ja Holmanperän kaislikot
kalalokki n. 6 ed. seassa
kesykyyhky harvalukuinen
sepelkyyhky yleinen
turkinkyyhky n. 10-12 Plassin, Vuorenkallion ja Pohjankylän omakotialueet VU
tervapääsky ainakin 20 40 linnun parveilu keskustan yllä 15. kesäkuuta
palokärki 1 jälkiä Koivikon vanhassa metsässä
käpytikka harvalukuinen
pikkutikka 1 leirikeskus
käenpiika harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
kiuru yleinen
haarapääsky yleinen
räystäspääsky yleinen
niittykirvinen 3 Kivioja, Ylivieskantie
metsäkirvinen yleinen
västäräkki yleinen
peukaloinen 3 maankohoamismetsät
rautiainen yleinen
punarinta yleinen
satakieli 3 jokivarren tulvametsät
leppälintu yleinen
mustaleppälintu 1 sahan alue
kivitasku 3 kivikkoiset laitumet, teolllisuusalueet VU
pensastasku yleinen
laulurastas yleinen
punakylkirastas yleinen
kulorastas harvalukuinen
räkättirastas yleinen
mustarastas yleinen
lehtokerttu harvalukuinen
mustapääkerttu 7 maankohoamismetsät, jokivarren tulvametsät
hernekerttu harvalukuinen
pensaskerttu yleinen
ruokokerttunen yleinen
pensassirkkalintu 1 Mökkikangas
luhtakerttunen 1 Ämmän ranta
viitakerttunen 3 jokivarren tulvametsät
pajulintu yleinen
sirittäjä 1 Ämmä RT
tiltaltti harvalukuinen
idänuunilintu harvalukuinen Ala-Risku (2010), ei havaittu 2013
hippiäinen harvalukuinen
harmaasieppo yleinen
kirjosieppo yleinen
talitiainen yleinen
kuusitiainen harvalukuinen
sinitiainen yleinen
töyhtötiainen yleinen
hömötiainen yleinen
puukiipijä harvalukuinen
harakka yleinen
varis yleinen
närhi harvalukuinen



naakka yleinen
kottarainen harvalukuinen
varpunen yleinen
pikkuvarpunen yleinen
peippo yleinen
urpiainen harvalukuinen
viherpeippo yleinen
vihervarpunen yleinen
punatulkku harvalukuinen
punavarpunen 10 jokivarren tulvapensaikot
pajusirkku harvalukuinen
peltosirkku 1 Vetoniemenperä EN
keltasirkku yleinen



Liite 3. Pesimälinnuston huomionarvoiset lajit vuonna 2013.


