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1 JOHDANTO 
Taivalkosken Jokijärven alueelle ollaan suunnittelemassa ranta-asemakaavaa, jolla on tarkoitus lisätä 

lomarakentamista sekä suunnitelmallisesti kehittää matkailuyritysten toimintoja. Kaavasuunnittelija on 

KimmoKaava. Tämä luontoselvitys on laadittu kaavoittajan tilauksesta. Jokijärven alue sijaitsee 15 kilometriä itä-

kaakkoon Taivalkosken keskustasta. Suunnittelualue on esitetty kuvassa 1. Alueelta on tilattu uhanalaistiedot 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä laji.fi 

paikkatietojärjestelemästä on tarkistettu alueen uhanalaiset ja huomionarvoiset lajihavainnot. Näiden lisäksi 

käytössä on ollut alueelta laadittu Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma vuodelta 2008. 

Kaavoituskohteella on pohjavesialue. 

 

Luontoselvitystä varten alueella tehtiin maastotyöt 12-13.6.2020. Maastokäynti oli kasvukauden alussa, joten joitain 

kasvilajeja on voinut jäädä tunnistamatta. Luontotyyppien tunnistamiseen maastokäynnin varhaisuudella ei ole 

vaikutusta.  Linnustoa on havainnoitu maastokäynnin yhteydessä.  

 

 

Kuva 1.  Jokijärven kaavoitusalueet on rajattu karttaan violetilla. Kaavoitusalueita sijaitsee sekä Jokijärven pohjois- ja 

eteläpuolella. 
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2 LUONTOKOHTEIDEN ARVOTTAMINEN 
 
Luontoselvityksessä huomioidaan seuraavat luontoarvot, joilla on laissa määriteltyä suojelullista arvoa. Lisäksi 

huomioidaan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa arvioituja luontotyyppejä, joista kaikilla ei kuitenkaan ole 

suojelustatusta. 

 

Luontotyypit 

• Luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n suojellut luontotyypit, joiden muuttaminen tai hävittäminen on 

kielletty 

• Metsälain (1093/1996) 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt. Näiden ympäristöjen hoito- ja 

käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. 

• Vesilain (587/2011) 2 luvun 11 § kohteet mukaan lukien pohjavesialueet. Kohteen luonnontilaisuuden 

muuttaminen on kiellettyä. 

• Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaiset uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018) 

 

Lajit 

• luontodirektiivin liitteen II ja IV (a) lajit tarkoittamien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä 

lintudirektiivin liitteen I laji 

• luonnonsuojeluasetuksella (160/1997) suojellut lajit 

• kansainväliset vastuulajit 

 

3 LUONTOSELVITYS JOKIJÄRVEN ALUEESTA 
 

Jokijärven kallioperä on migmaattista gneissiä. Maaperä koostuu sekalajitteisista ja karkealajitteisista maalajitteista 

sekä suo-osissa turvemaasta. Metsäkasvillisuusvyöhykkeeltä alue kuuluu Pohjoisboreaaliseen Koillismaan 

vyöhykkeeseen (4a). Eliömaakunnaltaan kaavoitusalue kuuluu Koillismaahan (Ks). Luontotyyppien 

uhanalaisuusarvioinnissa Taivalkoski sijoittuu Pohjois-Suomen arviointialueeseen. Kaavoitusalueiden lähellä ei ole 

Natura-alueita tai muita suojelualueita. 

 

Inventoitavat kohteet ovat jaottuneet useammalle osalle Jokijärven ympäristössä. Pohjoisosaan sijoittuvat: 

1. Paloniemi ja Vittuoja,  

2. Savisuon länsipuoli 

3. Kuuselan itäosa  

4. Saaret 

Eteläosassa Jokijärveä ovat: 

5. Saijanniemi 

6. Kokkoniemi 

 

Nämä kohteet käydään vastaavassa järjestyksessä läpi tässä raportissa. Tarkemmat kartat kohteista on liitteillä 1 ja 

2. Alue on pääosin tyypillistä metsätalousaluetta, jossa on hoidettua metsää. Metsien ikäjakauma vaihtelee 

taimikosta uudistuskypsään metsään. Lahopuuta on hyvin niukasti, mikä osaltaan kertoo alueen aktiivisesta 

metsätaloushistoriasta. Muutamilla luontoselvitysalueilla on vanhoja niittykohteita. 
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3.1. Paloniemi ja Vittuoja 

Paloniemessä Jokijärven pohjoisimmassa osassa on entinen seurakunnan leirikeskus, joka on ollut jo jonkin aikaa 

matkailukäytössä. Leirikeskuksen ympäristö on pääasiassa kuivahkon kankaan variksenmarja-mustikkatyppiä (EMT) 

sekä mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta (Kuva 2). Nimikkolajien lisäksi alueella kasvaa runsaana puolukkaa, 

suopursua sekä paikoin oravanmarjaa. Pohjakerros on seinä- ja kerrossammalvaltaista. Jonkin verran on 

kivikkoisuutta erityisesti rantaosissa. Paloniemen pohjoisosa maantien ympäristö on avohakkuualuetta. Rantaosat ja 

rakennusten ympäristö on osin harvennettua ikääntynyttä männikköä. Muutamia kuusia ja koivuja kasvaa mäntyjen 

seassa. Alueella kasvaa yksittäinen järeä mänty sekä kuusi, jotka ovat läpimitaltaan noin 60 cm. Rannalta on raivattu 

nuorta puustoa. Lahopuustoa ei ole. Rannan tuntumassa on vanha avoin pelikenttä, jossa kasvillisuudessa on 

ketomaista kasvillisuutta kuten valkoapilaa, siankärsämöä, niittyleinikkiä, nurmilauhaa, kissankelloa, maitikkalajia ja 

kultapiiskua.  

 

 

Kuva 2. Paloniemen itäosan mustikkakangasta. Entiset leirikeskuksen rakennukset ovat vasemmalla valokuvassa. 

Paloniemen itäosassa on soistunutta tuoretta kangasta, joka vaihettuu isovarpurämeestä koillisosan rannan 

oligotrofiseksi sarakorveksi. Rantaosassa kasvaa varpujen lisäksi saroja, tupasvillaa ja luhtavillaa (Kuva 3). 

Pohjakerroksessa on rahkasammaleet runsaana sekä karhunsammalmättäitä. Pääpuulajina on nuori koivu.   

 

Inventointialue rajoittuu idässä kapealle niemekkeelle. Niemekkeen ojan puoleinen ranta on nuorta mäntyä ja koivua 

kasvava rämekorpi. Lajisto on varvustosta koostuvaa. Tien eteläpuoleiset suot eivät ole luonnontilaisia huomattavan 

nuoren puuston iän takia. Maalahopuita ei ole. Tien eteläpuoleisen niemekkeen alue on osittain siemenpuuasentoon 

hakattua männikköä. Niemekkeen kapeimmalla kohteella on havaittavissa lievää tihkupintaisuutta tai 

ohutturpeisuutta. Lajistossa on mm. harajuuri, kaarlenvaltikka, riidenlieko, luhtakuusio, kalvaskuirisammal ja 

kultasirppisammal. Niemeke sijaitsee pohjavesialueella.  
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Kuva 3. Paloniemen koillisosan oligotrofista sarakorpea. Taustalla valokuvassa on maantie. 

Maantien pohjoisosassa vasten Vittuojaa on avohakattua kuivahkoa kangasta, joka on lajistoltaan hyvin 

tavanomainen. Vittuojan varsi on sen sijaan metsälain 10 § kohde sekä puron pohjoispuolella on useita vesilain 11 § 

ja metsälain 10 §: mukaisia lähteitä ja tihkupintoja. Raportin luvussa 4.1 on huomion arvoisista kohteista tarkempi 

kuvaus. 

 

Paloniemen alueella havaittiin talitiainen, räkättirastas, peippo, pajulintu, leppälintu ja punakylkirastas. Vesilinnuista 

tehtiin havainnot telkästä ja sinisorsasta. Paloniemessä oli metson jätöksiä. Muita havaintoja eläimistä oli hirven 

jäljet. Vittuoja voi olla osana saukon elinympäristöä.  

 

3.2 Savisuon länsipuoli 

Jokijärven pohjoisosassa Väliperän itäpuolella on alue, joka on mukana kaavoituksessa. Alue on Savisuon 

länsipuolella. Alueen kivennäismaat ovat pääasiassa kuivahkon kankaan variksenmarja-mustikkatyypin (EMT) sekä 

tuoreen kankaan kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) metsiä. Rantaosat ovat selkeämmin tuoretta kangasta, kun 

taas enemmän idässä rinneosissa on kuivahkoa kangasta. Lajistossa on nimikkolajien lisäksi muitakin varpuja. 

Pensaskerroksessa on katajaa satunnaisesti.  

 

Jokijärven rantaosat ovat uudistuskypsää metsää (Kuva 4). Mänty on valtapuu. Kuusta ja koivua kasvaa seassa jonkin 

verran. Paikoin rantatörmä on jyrkkäpiirteinen ja rinteessä on yksittäinen tuulen kaatama puu. Rantaosan 

ulkopuolella metsä on avohakkuualuetta sekä eri-ikäistä taimikkoa. Tällä alueella ei ole mitään erityisiä luontoarvoja.  

 

Inventointialue rajoittuu Savisuohon itäosassa. Puustoinen suoalue on ojitettu. Avosuo on oligotrofista 

rahkasammalrimpinevaa. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa ja tupasluikkaa. Jänteillä on rämemättäitä. Ojitus on 

vaikuttanut kuivattavasti suohon ja se ei ole kaavoitusalueella luonnontilainen. Direktiivilaji viitasammakolle sopivaa 

rimpialuetta ei ole Savisuon länsiosassa.  

 

Linnustosta havaittiin pelkästään käki. Savisuolla voi olla jotain kahlaajia kevätaikaan. 
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Kuva 4. Savisuon länsipuolella olevaa kivennäismaata. Rannassa on iäkkäämmän puuston vyöhyke ja muutoin alue on 

avohakkuualuetta tai taimikkoa. 

3.3 Kuuselan itäosa 
Jokijärven pohjoispuolella Valiperän länsiosassa on kaksi kiinteistöä, jotka ovat mukana kaavoituksessa. Näistä 

eteläisemmällä on vanhaa peltoa, jonka reunassa on lato tai vastaava rakennus. Vuonna 2008 valmistuneessa 

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa Päävaarantien Väliperän kohteelta on 

seuraavanlainen kuvaus: ”Osa Päävaarantien varressa olevista pelloista on ollut niittämättä vasta kaksi vuotta ja osa 

jo kauemmin. Vanhan Myllyvaaran tilan pohjoispuolella on rakennustyömaa, jonka alle jää osa entisestä pellosta. 

Reunavyöhykkeeseen liittyy rantapuuston lisäksi hakamaista koivikkoa.” (Anttila, Räisänen ja Timonen 2008.) Kuvaus 

koskee myös Päävaarantien länsipuolen peltoalueita. Tuolloin hoitotoimiksi on esitetty maisemallista raivausta 

vesistönäkymän avaamiseksi.  

 

Nyt kaavoituksessa mukana oleva alue on todennäköisesti ollut niittyhoitotoimien ulkopuolella lähes 15 vuotta. 

Vanhat pellot on selkeästi ympäristöstä erottuvia ja umpeenkasvua pajukoitumisen myötä ei ole tapahtunut paljon 

(Kuva 5). Peltoalueella kasvaa puna-ailakkia, koiranputkea, maitohorsmaa, nurmilauhaa, metsäkurjenpolvea, 

voikukkaa, niittyleinikkiä, kevätpiippoa, siankärsämöä, puna-apilaa ja juolavehnää. Pelto-osien reunoilla on 

metsikköä, joka on entistä hakamaata. Hakamaan kasvillisuutta ilmentävät ruohokasvien runsaus. Lajistossa on mm. 

hiirenporras, metsäkurjenpolvi, oravanmarja, vadelma, kultapiisku, maitohorsma ja vadelma. Puustossa on kookasta 

haapaa, koivua sekä kuusta. Kivikkoisuutta on rannan tuntumassa. Lahopuustoa ei ole. Pohjoispuolella kiinteistöä 

rannan tuntumassa on myös lehtomaisen kankaan metsäkurjenpolvi-mustikkatyypin (GMT) lajeja kuten kataja, 

metsäimarre, mesimarja, talvikkilaji, oravanmarja, metsätähti sekä isoalvejuurta.  

 

Linnustossa havaittiin sepelkyyhky, punakylkirastas sekä hanhiparvi muuttomatkalla pohjoiseen. 
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Kuva 5. Kuuselan itäosan etelänpuoleisen kiinteistön vanhaa niittyä. Etummaisen puun takana häämöttää vanha lato. 

Entisen peltoalueen pohjoispuolella on kaavoituksen ulkopuolella sijaitseva kiinteistö rakennuksineen. Tämän 

pohjoispuolella on kiinteistö, joka on mukana kaavoituksessa. Kohteella on harvennettua uudistuskypsää metsää 

(Kuva 6). Kasvillisuustyypiltä alue on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Alue on melko kivikkoinen. Alueella on 

yksittäisiä tuulenkaatoja. Rinne on jyrkästi rantaan viettävä. 

 

 

Kuva 6. Kuuselan pohjoispuolen inventointialueen harvennettua uudistuskypsää metsikköä, jossa on muutamia tuulenkaatoja. 
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3.4 Saaret 
Kaavoituksen piiriin kuuluu Väliperällä sijaitsevia saaria 5 kappaletta. Saarten koko pinta-alallisesti vaihtelee 

pienimmästä Hautasaaresta (3,6 aaria) suurimpaan Lapinsaareen (59 aaria). Muiden saarten Vinnurisaaren 

Hoikkasaaren ja Palosaaren pinta-alat vaihtelevat edellä mainittujen pinta-alojen väliltä. Saarilla on käyty 

kaavoittajan toimesta. Varsinaista luontokartoitusta ei ole alueella tehty, vaan arviointi perustuu kaavoittajan 

ottamiin valokuviin, ilmakuviin ja muihin käytettävissä olleisiin tietoihin. Linnustoa on tarkkailtu kiikarilla 

maastokäynnin yhteydessä. 

 

Saarten puusto on ikääntynyttä sekametsää (Kuva 7). Puusto koostuu männystä, kuusesta ja koivusta. 

Kasvillisuustyypiltä saaret ovat tuoreen kankaan kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) ja kuivahkon kankaan 

variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT). Kivikkoisuutta on jonkin verran. Saarilla on vähän lahopuustoa. Petolintujen 

pesistä ei ole havaintoja. Rannassa on järvikortekasvillisuutta. Suurimmassa saaressa Lapinsaaressa sijaitsee laituri 

sekä laavu.  

 

 

Kuva 7. Lapinsaaren tuoreen kankaan ikääntynyttä metsikköä, jossa on kivikkoisuutta. (Kuva: Kimmo Mustonen) 

3.5 Saijanniemi 
Saijanniemellä toimii matkailuyritys Saijan pirtti, jossa on majoitusrakennuksia sekä huskytarha. Koiratarhan liepeiltä 

lähtee talvi- ja kesäreittejä. Pihapiiri on hoidettua niittyä. Vuonna 2008 valmistuneessa Maatalousalueiden luonnon 

monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa Saijan kohteelta on seuraavanlainen kuvaus: Saijan lomakartanon pihassa 

oleva sammaloitunut entinen pelto on niitetty silloin tällöin ja kasvillisuudessa on runsaasti niittylajistoa. 

Huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat muun muassa nurmitatar ja pellon laidalla kasvava uhanalainen 

ahonoidanlukko. (Anttila, Räisänen ja Timonen 2008.) Alueelta ei löydetty silmälläpidettävää (NT) ahonoidanlukkoa. 

Tästä tarkemmin kappaleessa 4.5. 

 

Pihapiirissä ja rannan tuntumassa kasvaa useita niittylajeja, joka ilmentää alueen aiempaa hoitohistoriaa. Tuoreita 

pienruohoniityn lajeja ovat hiirenvirna, nurmilauha, siankärsämö, nurmitatar, pohjantuoksusimake, ahosuolaheinä, 

pelto-orvokki ja maariantuoksuheinä. Muuta niitty-, metsä- sekä rantalajistoa ovat niittyleinikki, valkoapila, 

luhtalemmikki, maariankämmekkä, oravanmarja, ruohokanukka, kevätpiippo, kaarlenvaltikka ja metsäkorte. 

Niittykasvillisuus muuttuu vaiheittain metsä- ja suokasvillisuudeksi. Rannassa on isovarpurämettä ja mustikkatyypin 
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(MT) tuoretta kangasta. Kivennäismaalla puusto on iäkästä männikköä (Kuva 8). Sekapuuna on koivua ja haapaa. 

Lahopuustoa ei ole. Pajua on paikoin rantaosan turvemaalla.  

 

 

Kuva 8. Saijanniemen rantaa, jossa on iäkästä puustoa rannassa sekä niittykasvillisuutta hoidetulla piha-alueella. 

Koiratarhan eteläpuolella on suoalue. Suon reunat ovat tupasvillarämettä. Avosuo on variksenmarjarahkarämettä 

sekä oligotrofista lyhytkorsinevaa (Kuva 9). Tieojat sekä suon länsireunalle kaivettu oja ovat kuivattaneet suota, joten 

se ei ole luonnontilainen. Lajistossa on runsaasti hillaa. Muuta lajistoa on vaivero ja mustikka rahkasammalien lisäksi.  

 

 

Kuva 9.Oligotrofinen lyhytkorsineva, jota ympäröivät ojat ovat kuivattaneet ja rämemättäät ovat runsastuneet. 

Tällä inventointialueella havaittiin linnustossa talitiainen, pajulintu, järripeippo, peippo, punakylkirastas, 

harmaasieppo, räkättirastas, metsäkirvinen ja laulurastas. 
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3.6 Kokkoniemi 

Kokkoniemessä rantaosassa on isovarpurämettä sekä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. 

Puusto on vapaa-ajan asunnon ympäristössä iäkästä männikköä sekä jonkin verran on nuorta koivua sekä katajaa. 

Kasvillisuus on tavanomaista.  

 

Suurin osa tästä alueesta on tuoreen kankaan nuorta aurattua kasvatusmetsää sekä taimikkoa. Alue on ojitettu, joten 

suot eivät ole luonnontilaisia (Kuva 10). Suo on ollut alun perin todennäköisesti vähäravinteista tupasvillarämettä. 

 

Tällä alueella linnustossa havaittiin kuikka, jouhisorsa, metso sekä pohjansirkku. 

 

 

Kuva 10. Ojan varren koivikkoa, jonka takana on tupasvillarämettä. Koivikossa havaittiin pohjansirkku. 

4. HUOMIOITAVA LAJISTO JA ARVOKKAAT LUONTOTYYPIT 
Jokijärven ympäristö on ollut voimakkaassa metsätalouskäytössä. Siellä on kuitenkin muutamia arvokkaita ja 

huomionarvoisia kohteita ja lajeja, jotka vaikuttavat maankäyttöön.  

 

4.1 Paloniemi ja Vittuoja 

Paloniemen ja Vittuojan varressa on muutamia huomioitavia kohteita (Kuva 11). Alue on itäosasta rajoittunut 

Kalaharjun pohjavesialueeseen. Kalaharjun pohjavesialue kuuluu pohjavesiluokituksessa alueeseen 2E. Tämä 

tarkoittaa sitä, että alue on muu kuin I luokkaan kuuluva vedenhankintakäyttöön soveltuva alue. E luokitus tarkoittaa 

sitä, että pohjavesialueesta on suoraan riippuvainen pintavesi- ja maaekosysteemi. Pohjavesiä koskee 

ympäristönsuojelulain 17 §, jossa kielletään pohjavesien pilaaminen. Pohjavedenlaatua ei tule huonontaa. 

Kaavoituksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erityistä huolellisuutta viemäröinnin kanssa. 
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Kuva 11. Paloniemen ja Vittuojan huomioitavat kohteet 

Vittuojan varsi on metsälain 10 §:n mukainen metsälain erityisen arvokas elinympäristö. Erityisesti tien 

pohjoispuolinen puron varsi lähteineen on edustava (Kuva 12). Puron varressa on erityyppisiä korpia sekä lehtomaisia 

kankaita, mm ruoho- ja heinäkorpea, metsäkortekorpea, saniaiskorpea ja metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiä (GMT). 

Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa metsäkortekorpi on luokiteltu uhanalaiseksi luontotyypiksi (VU). Muut 

mainitut luontotyypit on luokiteltu silmälläpidettäviksi luontotyypeiksi (NT).  Puustossa on koivua, kuusta, 

harmaaleppää ja tuomea. Lajisto on runsasta ja puusto on melko luonnontilaista. Lahopuustoa on noin 10 m³/ha. 

Lajistossa on rentukkaa, hiirenporrasta, oravanmarjaa, metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, peltokortetta, korpi-

imarretta, mesiangervoa, metsätähteä, kevätpiippoa, korpikastikkaa ja lehväsammalia. 

 

Metsäkeskuksen rajauksessa tien eteläpuoleinen osa on rajattu mukaan metsälain erityisen arvokkaaksi 

elinympäristöksi. Oligotrofisella sarakorvella kasvaa nuorta koivikkoa (Kuva 3). Vittuojan itäpuolella kasvaa nuorta 

mäntyä ja koivua. 
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Kuva 12. Vittuoja suunnittelualueen länsiosasta kuvattuna. Kohde kuuluu metsälain erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin ja 

siellä sijaitsee useita huomionarvoisia luontotyyppejä. 

Vittuojan pohjoispuolella on useita vesilain 11 §:n sekä metsälain 10 §:n mukaisia lähteitä ja tihkupintoja (Kuva 13). 

Ravinteisuudeltaan lähteet ja tihkupinnat ovat meso-eutrofisia. Lähteistä ja tihkupinnoista on lähdepurot Vittuojaan. 

Lähteiden ja tihkupintojen koko vaihtelee 4-18 m² välillä. Lajistossa on tyypillisiä lähdelajeja seuraavasti: 

kiiltolehväsammal, hetealvesammal, purosuikerosammal, purolähdesammal, hetehiirensammal, hetesirppisammal 

ja pohjanhorsma. 

Kuva 13.  Metsätien reunassa oleva vettä pulppuava lähde sekä lähdepuro. 
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Paloniemen ja Vittuojan alueelta havaituista linnuista punakylkirastas, telkkä ja sinisorsa ovat lintudirektiivin liitteen 

II lajeja. Ne on luokiteltu elinvoimaisiksi lajeiksi (LC) viime uhanalaisarvioinnin mukaan. 

 

4.2 Savisuon länsiosa 

Savisuon länsiosassa ei ole mitään erityisiä lajeja ja luontotyyppejä, joita tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. 

 

4.3 Kuuselan itäosa 
Kuuselan itäosan kiinteistöllä olevat vanhat pellot olisi mahdollista hoitaa perinnebiotooppeina, jos tähän löytyisi 

maanomistajalta kiinnostusta. Myllyojalta, joka sijaitsee 300-400 metrin päässä etelään vanhalta peltokiinteistöltä, 

on havaittu liito-oravan jätöksiä vuonna 2012. Myllyojan varressa on pieni kuvio (0,3 ha), josta liito-oravan jätöksiä 

on tiedossa. Luontodirektiivin liitteen II lajina sekä vaarantuneeksi luokitellun (VU) liito-oravan merkittävien 

esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 47 § 5 momentin mukaan. 

Elinpaikka on merkittävä, jos se vaikuttaa lajin suotuisan suojelun tason saavuttamiseen (Ympäristö, 2020). On hyvin 

epätodennäköistä, että Kuuselan itäosassa oleva ranta-alue olisi liito-oravalle merkittävä elinympäristö, sillä siellä ei 

ole kolopuita tai oravien risupesiä pesimistä varten.  

 

Alueella havaitut sepelkyyhky ja punakylkirastas ovat elinvoimaisia lajeja viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen 

mukaan. Ne ovat lintudirektiivin liitteen II lajeja. 

 

4.4 Saaret 
Väliperän saarilta ei ole havaintoja tai tietoja uhanalaisista tai arvokkaista lajeista ja luontotyypeistä. Saarien 

rantakortteikot soveltuvat vesilinnustolle pesäympäristöiksi. 

 

4.5 Saijanniemi 

Saijanniemestä on vanha ahonoidanlukko havainto sekä kesältä 2020 silmälläpidettävä (NT) kesämaitiaisen havainto 

(laji.fi). Näiden sijainnit on esitetty kuvassa 14. Kesämaitiainen on tunnistettu reaaliaikaisen lajitunnistus iNaturalistin 

avulla. Maitiaiset ovat vaikeasti erotettava lajiryhmä ja välttämättä lajitunnistus puhelimella ei ole kaikkein 

luotettavin. Kesämaitiainen on kasvanut ojan varressa. Sen luontaiset elinympäristöä ovat niityt, laidunrinteet, 

pientareet ja vanhat kaskiahot. 

 

Silmälläpidettävä (NT) ahonoidanlukkohavainto on vuodelta 2007. Alue on muuttunut edellisen havainnointikerran 

jälkeen. Vanha kartta niittyperinnebiotoopista on liitteessä 3. Alue on nykyään hoidettua piha-aluetta (Kuva 15). 

Kiiltopaju ja nurmitatar ovat mainittu seuralaislajeina aikoinaan. Kohteella ei kasva nykyään enää kiiltopajua.  

Noidanlukkoa ei löydetty etsinnöistä huolimatta kesällä 2020. Aluetta kierreltiin laajemminkin ja erityisesti sopivat 

ketomaiset ympäristöt tarkistettiin huolella. Tämä ei kuitenkaan poista mahdollisuutta, etteikö lajia esiintyisi 

alueella. Jos kasvi on ollut kasvukautensa alkupuolella ja kasvanut muutaman sentin kokoisena, niin se jää helposti 

huomaamatta. 
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Kuva 14. Silmälläpidettävien (NT) kesämaitiaisen ja ahonoidanlukon havainnot kartalla esitettynä. 

 

 

Kuva 15. Etummaisen koivun oikealla puolella on sijainnut ahonoidanlukko. Kasvupaikka kuvauksen perusteella oli vaikea 

hahmottaa alkuperäistä elinympäristöä pihapiirin muuttumisen takia. 

Alueella havaituista linnuista rastaat ovat elinvoimaisia, mutta kuuluvat lintudirektiivin liitteen II lajeihin. Järripeippo 

on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) viimeisessä uhanalaisuusluokituksessa. 
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4.6. Kokkoniemi 

Kokkoniemessä ei ollut huomioitavia luontotyyppejä tai kasvilajeja. Sen sijaan rannan läheisyydessä havaittu 

jouhisorsa on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Se on myös lintudirektiiviin liitteen II laji. Uhanalaisista lajeista 

alueella on pohjansirkku, joka on myös luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). 

 

5 SUOSITUKSET KOSKIEN KAAVOITUSTA 
Selkeästi huomioitavia luontotyyppejä alueella sijaitsee pohjoisessa Vittuojalla, jossa on vesilaki- sekä 

metsälakikohteita. Nämä on hyvä huomioida maankäytön suunnittelussa. Pohjavesialueella on hyvä huomioida 

rajoitukset pohjaveden pilaamisesta.  

 

Lajistossa ei havaittu uhanalaisia kasvilajeja. Alueelta on vanha ahonoidanlukko havainto sekä epävarma 

kesämaitiaishavainto. Molemmat ovat silmälläpidettäviä (NT) lajeja. Havainnot on hyvä huomioida maankäytön 

suunnittelussa. Lintuhavainnoista jouhisorsa, joka on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) lajiksi, oli kaikkein harvinaisin 

lajihavainto nyt tehdyn maastokäynnin perusteella. Silmälläpidettävää (NT) pohjansirkkua sekä järripeippoa 

havaittiin kaavoitusalueelta. Alueella on useampi lintudirektiivin lajeja. On epätodennäköistä, että maltillisella 

rantarakentamisella linnustojen nykyiset pesintäreviirit vähentyisivät. Jokijärven alue on vanhaa kulttuuriseutua ja 

siellä on pitkät käyttöperinteet niin metsätalouden kuin maatalouden puolelta.  

 

Matkailurakenteet ja muut alueelle suunnitellut rakennukset on hyvä huomioida niin, että ne sopivat ympäristöön. 

Useat alueen alkuperäiset pihapiirit ovat puustoisia, joten tämä on hyvä säilyttää maisemakuvassa jatkossakin. 

Kaavoituksen yhteydessä ei suositelle ojien kaivamista tai muuta vastaavia toimia Jokijärven lähellä, jotta järven 

ravinnekuormitus ei lisääntyisi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kartta Jokijärven pohjoisosan inventointialueesta 
Violetilla rajauksella on rajattu eri kaavoitusalueet. 
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Liite 2. Kartta Jokijärven eteläosan inventointialueesta 

Violetilla rajauksella on rajattu eri kaavoitusalueet. 
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Liite 3. Saijanniemen perinnebiotooppi vuonna 2007 

Kartassa on esitetty vanhan niityn sijainti suhteessa ahonoidanlukkoon. (Anttila, Räisänen ja Timonen 2008.) 

 


