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1. Johdanto
Luontoselvityksen kohteena oli noin 25 hehtaarin laajuinen alue Siikaisjärven lounaisrannalla (kartta 1). Kartoituksen tarkoituksena on tarjota riittävät tiedot alueen
asemakaavoitusta varten. Toimeksiantaja on Siikaisten kunta. Luontoselvityksen
maastotyöt ovat tehneet ja raportin laatineet ympäristöinsinööri Pekka Alho (linnusto, kokonaisuus) ja luontokartoittaja (eat) Lotta Lindholm-Normaja (putkilokasvit ja luontotyypit) Varsinais-Suomen Luonto- ja Ympäristöpalveluista.

Kartta 1. Kartoituskohde on merkitty karttaan punaisella.
Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 4.-5.8.2019, jolloin koko selvitysalue
käveltiin läpi. Linnustoa selvittiin 24.5.2019. Rakennetut tontit ja kesämökkien pihapiirit jätettiin kartoituksen ulkopuolelle.
Siikaisjärvelle on tehty luontoselvitys vuonna 2000 osana Karvianjoen vesistöalueen
kunnostushanketta. Sen mukaan vesiympäristön luonnonarvot menetettiin pitkälle
jo 1950–60-luvun vesistöjärjestelyissä, jolloin järven vedenpintaa laskettiin vajaa
metrin verran. Siikaisjärven kasvillisuus keskittyy rannan tuntumaan. Selvityksessä
todetaan järven vesi- ja lokkilinnuston olevan vaatimaton, mutta kuitenkin runsastuneen 1980-luvulta vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Kokonaisuutena Siikaisjärven linnusto on tyypillinen humusväritteisille suuremmille järville, valtalajeinaan
telkkä ja kalalokki. Järven arvokkain pesimälintu on kuikka (AVI 2014).
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Vuoden 2011 yleiskaavan luontoselvityksen mukaan (Tmi Pohjanmaan luontotieto
/Rambol 2015) järven rakentamattomia luotoja pidetään niin ikään huomionarvoisina vesilinnuston pesimäpaikkoina.

2. Aineisto ja menetelmät
Ennen maastotöitä tehtiin perusteellinen karttatarkastelu ja tutkittiin ilmakuvia.
Alueelta jo tehtyjä selvityksiä luettiin myös läpi.
Tiedossa olevat sekä maastotöiden aikana havaitut arvokkaat luontotyypit tutkittiin
tarkemmin. Näihin kuului muun muassa Siikaisten keskustaajaman osayleiskaavan
karttaan merkitty, Siikaisjärven kaakkoispoukaman rannalla oleva luo-alue.
Maastotöiden aikana määritettiin alueella esiintyvät luontotyypit sekä kirjattiin ylös
kartoitusajankohtana niillä esiintynyt kasvillisuus. Luontokuviot määriteltiin putkilokasvilajien ja elinympäristön rakennepiirteiden perusteella. Samalla arvioitiin niiden edustavuutta ja harvinaisuutta sekä alueiden soveltuvuutta arvokkaalle eliöstölle, erityisesti direktiivilajeille (esim. liito-oravalle ja viitasammakolle). Luontokuvioiden lopulliset rajat määritettiin GPS-paikantimen sekä ilmakuvien avulla.
Toimeksianto varmistui sen verran viime tingassa että linnustoselvitys pystyttiin toteuttamaan vain yhden, mutta optimiaikaisen käyntikerran muodossa. Pääosin entuudestaan rakentunut selvitysalue ja onnistunut linnustokartoituksen maastokäynti (heikkotuulinen keli, linnut aktiivisia ja aktiivisesti äänessä) varmistivat riittävän
hyvän kuvan kohteen linnustosta.
Myös viitasammakoiden luotettava selvittäminen olisi edellyttänyt hieman aikaisempaa ajankohtaa, eikä lajia toisaalta edeltävän kartoituksen (2011) aikaankaan ollut löydetty tältä osalta.
Selvityksessä havainnointiin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lajeja
ja elinympäristöjä seuraavien kansallisten lakien ja EU:n lainsäädännön ja direktiivien pohjalta:
-luonnonsuojelulain (LSL) 29 §: n tarkoittamat suojellut luontotyypit
-luonnonsuojelulain (LSL) 46 §:n tarkoittamat uhanalaiset lajit
-luonnonsuojelulain (LSL) 47 §:n tarkoittamat erityisesti suojeltavat lajit
-metsälain (ML) 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt
-vesilain (VL) 2. luvun 11 §: n ja 15 a § tarkoittamat kohteet
-luontodirektiivin liitteiden II ja IV (a) mainitut lajit
-lintudirektiivin liitteet I lajit
Elinympäristöjen uhanalaisuus on määritetty Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin perusteella (Kontula & al. 2018). Suomen vastuuluontotyypit ovat
Suomen ympäristökeskuksen laatiman luettelon mukaisia (Syke 2013). Suomen
kansainväliset vastuulajit ovat uhanalaisuusarvioinnin 2001 (Rassi et al.) mukaisia.
Lajien uhanalaisuusluokitus on uhanalaisuusarviointien mukainen (Hyvärinen et al.
2019, Tiainen et al. 2015). Lisäksi huomioitiin alueellisesti uhanalaiset lajit (Rassi et
al. 2010).
Raportissa käytettyjä lyhenteitä ovat:




ML
LSL
VL

metsälaki
luonnonsuojelulaki
vesilaki
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DIR1
EU:n lintudirektiivin liitteen I laji
DIR4 EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji
EN
erittäin uhanalainen
VU
vaarantunut
NT
silmälläpidettävä
RT
alueellisesti uhanalainen (tutkimusalue sijaitsee alueiden 2a; [eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko] ja 3a; [Keskiboreaalinen, Pohjanmaa] rajalla)

3. Selvitysalue ja luontokuviot
Selvitysalue sijaitsee Lauttijärventien ja Siikaisjärven rannan välissä. Siikaisjärven
rantaviiva on yleisesti ottaen jo rakentunut koko selvitysalueen osalta. Kohde on
maastomuodoltaan hieman kumpuileva, jolloin kallionotkojen ja rakennettujen
tonttien väliin jää kuitenkin rehevimpiä puustoisia, pinta-alaltaan pääasiassa pieniä
juotteja. Rehevimpien lehtolaikkujen lomassa on kangasmaata. Suurin osa kuvioista
on tavalla tai toisella ihmiskäden muokkaamia. Joitakin luonnontilan kaltaisempia
lehtometsiköitä kuitenkin esiintyy.

Kuva 1. Selvitysalueella on useassa kohtaa vanhojen pellonlaitojen ojia (kuvioiden 15 ja 16 välinen oja). (L.L-N/5.8.2019)
Vanhojen karttojen perusteella voi todeta että alue on ollut jo vuosisatoja ihmistoiminnan alaisena. Jo 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa rantaviiva on ollut
monessa kohtaan viljelyksessä tai laidunnuksessa. Tästä kertoo myös monet leveät
ja pitkät kylmämuurit, jotka vielä halkaisevat selvitysaluetta useassa kohtaa ja reunustavat teitä ja polkuja. Paikoin kylmämuurien yhteydessä on piikkilankajäänteitä.
Myös monessa paikassa edelleen hyvin näkyvissä olevien niitty- tai peltolaikkujen
ojat kertovat tästä (kuva 1). Osa ojista on matalia, lähes umpeen kuroutuneita, osa
on syvempiä ja vielä vesitäytteisiä. Osa vanhoista viljelyaloista on jo kasvanut um-
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peen ja ovat palautumassa takaisin luonnontilaansa. Paikka paikoin löytyy myös
niitty- ja ketolajeja, jotka ovat viihtyneet ajanjaksoina, jolloin alat ovat olleet laidunnuksessa.
Selvitysalueen luonnontilainen rantakaista on lähes kokonaan luontotyyppiä järvien
kivikko- ja lohkarerantaa (kuva 2). Rantaviivan valtalajina kasvaa viiltosaraa yhdessä muiden tavanomaisten rantakasvien kanssa, kuten myrkkykeison, suoputken,
rentukan, ranta- ja terttualpin sekä kurjenjalan ja rantakukan kanssa. Rantakaistat
ovat hyvin kapeat, rajautuvat suoraan metsiköihin ja ne on tässä selvityksessä pienialaisuudesta johtuen laskettu mukaan puustoisiin kuvioihin.

Kuva 2. Selvitysalueen luonnontilainen rantakaista on suurilta osin kivikkorantaa (kuvio 2).
(L.L-N./4.8.2019)
Kartoitusalue on kuvattu 37 kuvioina (kartta 2). Joka kuviosta on lyhyt kuvaus sekä
luonnonarvoihin perustuva arvotus sekä maankäyttösuositus.
Jos arvoluokitus on 2 tai enemmän, on perustelussa lueteltu lyhyesti luokituksen
perusteena olevat luonnonarvot.
Arvo 1 viittaa siihen, ettei kohteella ole pääpiirteittäin erityisen maininnanarvoisia
luontoarvoja (esim. luontotyyppi maassamme elinvoimainen, ei sisällä erityisen
maininnanarvoisia kasvilajeja tai luontotyyppi on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen), mutta saattaa viereisen luontotyypin kanssa muodostaa monimuotoisen kokonaisuuden (kokonaisuuden arvo tällöin mainittu suluissa). Kuvion sisältämä luontotyyppi voi myös edustaa uhanalaista luontotyyppiä, mutta heikosta luonnontilasta
johtuen kuvio ei oikein yllä korkeampaan luokkaan (tavoitettavissa oleva luokka tällöin suluissa esim. 1(2)).
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Arvoluokitus:
5

Kansallisesti arvokas. Ainutlaatuisen lajin esiintymä tai erittäin uhanalaisen
lajin kansallisesti tärkeä esiintymä. Perustetut suojelualueet. Vaativat yleensä luonnonsuojelualueen perustamista.

4

Maakunnallisesti arvokas. Satakunnassa erityinen tai ainutlaatuinen
elinympäristö tai uhanalaisen lajin tärkeä, elinvoimainen esiintymä. Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii usein luonnonsuojelualueen perustamista.

3

Paikallisesti erittäin arvokas. Kohde, jossa on erityisiä luonnonarvoja, uhanalaisen tai harvinaisen lajin esiintymä tai edustavan luontotyyppi, joka on
erityisen hyvässä luonnontilassa. Luonnonarvojen säilyttäminen edellyttää
usein jotain rajoituksia maankäyttöön.

2

Paikallisesti arvokas. Kohteessa on joitain luonnonarvoja, joiden säilyttäminen saattaa vaatia jonkinlaisia rajoituksia maankäyttöön.

1

Vähäiset luonnonarvot. Tavanomaista luontoa. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luonnonarvot ovat tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa
kun arvot ennallistuvat kohtuullisessa ajassa (n. 40–60 v). Ei rajoituksia
alueen käyttöön.

0

Ei luonnonarvoja. Ympäristö on tuhoutunut.

Kuva 3. Seurakunnan leirirannan kaunista kulttuurimaisemaa aittoineen. Tontti rajautuu
itäpuolelta arvokkaampaan lehtokuvioon 2. ja muodostaa sitä täydentäen yhden selvitysalueen monimuotoisimmista kohteista (PA / 24.5.2019).
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Kartta 2. Siikaisten selvitysalueen kuviot arvoluokkineen.

Kuvio 1

Lehtometsä

(0,89 ha)

Kuva 4. Lehtometsikkö on paikoin aukkoinen ja reheväkasvustoinen ja paikoin esiintyy kohtalaisesti lahopuuta (kuvio 1). (L.L-N./5.8.2019)
Lehtometsikössä on vanhan kivimuurin jäänteitä sekä jälkiä vanhasta viljelyalasta,
joka on muuttunut takaisin tuoreeksi, keskiravinteiseksi lehdoksi (VU) (kuva 4).
Ylispuustona ovat rotevat ja iäkkäät koivut ja haavat. Alla kasvaa nuorempaa kuusta.
Alikasvoksen ja pensaskerroksen muodostavat pihlaja, tuomi, haapa sekä vaahtera.
Puusto on suhteellisen monilajinen. Lahopuusto koostuu eri-ikäisistä ja erikokoisista puista. Sekä lehtipuiden maalahoa että pökkelöitä esiintyy. Kenttäkerrosta peittää
pääasiassa käenkaali mutta myös lillukka ja kellukat ovat tavallisia. Painanteissa
viihtyy mesiangervo. Myös rantalehtojen laji puna-ailakki kukkii kuviolla.
Kuvion kivikkorannalla kasvaa runsaasti viitakastikkaa yhdessä muiden tavanomaisten rantaputkilokasvilajien kanssa. Rannan vedessä ja veden äärellä on viiltosarakasvustoja. Pienen lahdelman poukamassa on pieni venevalkama.
Kuvion itärajalla on vanha oja, jonka uoma on paikoin noromaisen mutkitteleva.
Uoma oli kuiva loppukesällä.
Lehtometsikkö on luonnontilan kaltainen ja suhteellisen monimuotoinen.
Arvo: 2
Perustelu:


lehto edustaa metsälain (§ 10) tarkoittamaa erityisen tärkeätä elinympäristöä; luonnontilan kaltainen rehevä lehtolaikku
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kuviolla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi tuore, keskiravinteinen lehto (VU)
kohtalaisesti lahopuuta, luontaisesti syntynyt puusto



Suositus:


metsälain suojaama, erityisen tärkeän elinympäristön hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
kuvion voi jättää kehittymään luonnontilaan.



Kuvio 2

Kangasmetsikkö

(0,44 ha)
Kangasmetsälaikulla on pienialaisesti eri kangasmaita ja hiukan kalliota. Kallion lakialueella kasvaa kuivaa ja ohutturpeista ympäristöä kestävää metsälauhaa yhdessä
katajien kanssa. Laidoilla kenttäkerros on mustikkavaltainen. Puusto on luontaisesti
syntynyttä, eri-ikäistä ja erikokoista. Kuviolla on yksittäisiä keloja sekä puiden maalahoa (kuva 4). Osa puista sisältää linnuille sopivia pesäkoloja.
Arvo: 2
Perustelu:




luontaisesti syntynyt puusto
kohtalaisesti lahopuuta, kolopuita
viereinen arvokas lehtometsä

Suositus:


kuvion voi jättää luonnontilaan

Kuva 5. Kangasmetsän ja lehdon rajalla on mäntyjen lahopuuta (kuvioiden 1 ja 2 rajalla).(L.LN/5.8.2019)
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Rakennettu tontti

(1,21 ha)
Rakennetun pihamaan länsirajalla on joutomaakenttä, joka on maitohorsman peittämä. Ylispuuna ovat haapa ja koivut. Alikasvoksena on runsaasti haapaa. Pensaskerroksessa esiintyy lehtojen lajeja kuten tuomea. Länsiosan kallion yhteyteen on istutettu nuori lehtikuusilaikku.
Rannan pitkospuut johtavat pieneen rakennukseen rannan tuntumassa. Molemmin
puolin pitkospuita on pienialaisesti kivikkoista metsä- ja pajuluhtaa, jonka kenttäkerros peittyy muun muassa kurjenjalasta.
Länsirajalla kuvion tontti on kangasmaata, jolle on kerätty puutarhajätettä. Polut
johtavat pihamaalle.
Tontille johtavan hiekkatien laidalla on vanhoja kivimuureja. Tien laidalla on maakasa, jolla kasvaa nokkosta, maitohorsmaa ja terttuseljaa (vieraslaji). Maakasa on
viereisen kangasmetsikön (kuvio 2) rajalla.
Muu osa kuviosta on rakennettua pihamaata ja hoidettua puutarhaa.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1 (kivimuurit ovat säilyttämisen arvoiset)

Kuvio 4

Rakennettu tontti

(0,65 ha)
Kuvion kallioinen tontti on rakennettu ja pihamaa hoidettu. Kuviolla ei ole erityisiä
luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 5

Kangasmetsärinne

(0,26 ha)
Kivikkoisella kalliokukkulalla on kalliometsikkö ja kangasmaata. Tuoreen kankaan
rinne on mustikkavarpujen peittämä. Ylärinteessä vaihettuu kasvillisuus kuivemmaksi ja variksenmarjat sekä puolukka ovat yleisiä. Kalliolaki on jäkälien ja metsälauhan valtaama. Kapearunkoista ja nuorta pihlajaa kasvaa pensaskerroksessa. Korkearunkoiset männyt muodostavat ylispuuston. Lahopuuta on niukasti. Kuvio edustaa tavanomaista luontoa.
Arvo: 1

Kuvio 6

Rakennettu tontti

(0,47 ha)
Kuviolla on hoidettu puutarha sekä vanha, kaunis sininen puurakennus ulkorakennuksineen. Rakennus tai rakennettu ympäristö on kaavan mukaan suojeltava. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 7

Lehtometsikkö

(0,16 ha)
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Kuvio on vanha viljelyala, joka tänä päivänä on muuttumassa takaisin luonnontilaan
ja edustaa lähinnä kostean ja tuoreen lehdon mosaiikkia, jossa on korpimaisia piirteitä. Osa ojista on vielä suhteellisen syviä. Kenttäkerroksessa viihtyvät kosteissa
olosuhteissa mesiangervo, nokkonen ja vadelma. Kuivemmissa kohdissa kasvavat
metsäimarre, sudenmarja ja metsäalvejuuri. Pensaskerros on paikoin tiheä ja täällä
viihtyvät herukat, pajut, haavan taimet sekä koiranheisi ja tuomi. Ylispuuna ovat
koivu ja raita, joiden alle pihlajat, vaahterat ja koivun taimet muodostavat alikasvoksen. Puusto on suhteellisen nuorta eikä lahopuuta juurikaan ole (kuva 5).
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuva 6. Kuvion puusto on pääasiassa nuorehkoa koivua (kuvio 7).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 8 Lehtipuuvaltainen metsä
(2,61 ha)
Kuvion kenttäkerros on suurilta osin kangasmaiden mosaiikkia, jossa esiintyy muun
muassa tuoretta ja lehtomaista kangasta. Useat vanhat, järeät ja leveät kylmämuurit
halkaisevat kuvion koillis-lounaissuunnassa. Muurien välissä sijaitsevat puustoiset
alat ovat suurilta osin harvapuustoisia ja yleisilme on talousmetsämäinen (kuva 7).
Valtapuulajeina ovat koivut ja mänty. Puuvartista kasvillisuutta on harvennettu ja
ylispuut ovat suhteellisen tasaikäisiä. Kuvion länsiosan ilme on avonaisempi kuin
itäosan.
Kuvion kenttäkerros on kovin kivinen ja valtalajeina kasvavat tavanomaiset, korkeakasvuiset ja rehevät lajit kuten hietakastikka, nurmilauha ja metsäalvejuuri sekä
lillukka ja mustikka. Painanteissa ja ojien varsilla esiintyvät kosteassa viihtyvät lajit
kuten esim. karhunputki, suo-ohdake ja saniaiset. Kuviolla esiintyvät myös vieraslajit jättipalsami ja rusoamerikanhorsma.
Pensaskerros tihenee kohti itää, vaikka puusto ja kenttäkerroksen kangasmaan kasvillisuus jatkuu samantyyppisenä. Riukurunkoiset pihlajat kasvavat paikoin suhteellisen tiheästi. Kuvion eteläisimmässä osassa on istutuskuusta ja –lehtikuusta.
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Lahopuuta on niukasti. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1 (vanhat kylmämuurit ovat säilyttämisen arvoiset)

Kuva 7. Korkealatvuksisen ja harvapuustoisen metsän kenttäkerros on heinävaltainen (kuvio 8).
(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 9

Rakennettu tontti

(0,19 ha)
Kuviolla on hoidettu puutarha ja asuinrakennus. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 10

Rakennettu tontti

(0,72 ha)
Kallioisella kangasmaalla on vastikään rakennettu tontti. Osa kallion kasvillisuudesta on kokonaan poistettu. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 11

Kangasmetsikkö

(0,77 ha)
Kuvion 18 autiotalon pohjoispuolella on loivasti pohjoiseen viettävä kangasmetsärinne. Valoisimmissa kohdissa on hietakastikka valtalajina, varjoisimmissa kohdissa
mustikka. Varttunut puusto on suhteellisen tasaikäinen ja mäntyvaltainen. Seassa
kasvaa koivuja ja yksittäisiä kuusia. Alikasvoksena ovat puiden taimet sekä riukumaista pihlaja ja paatsamaa.
Puuston yleisilme on talousmetsätyyppinen, lahopuuta ei juurikaan ole, eikä kuviolla ole erityisiä luontoarvoja.
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Arvo: 1

Kuvio 12

Sekapuumetsikkö

(0,19 ha)
Kuviolla on pieni hietakastikkavaltainen metsikkö, jolla kasvaa heinän lisäksi kultapiiskua, kangasmaitikkaa ja muita kangasmaan ruohoja. Seassa kasvaa myös siankärsämöä ja ahomansikkaa. Laidoilta ojitettu kuvio on voinut aikoinaan olla pelto
tai heinäniittynä. Korkearunkoinen puusto on harvakasvuista varttunutta koivua,
eikä lahopuuta juurikaan ole (kuva 7).
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuva 8. Kuvion vanha niitty- tai peltolaikku on kasvanut heinistä ja harvakasvuisista puista umpeen (kuvio 12).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 13

Rantalehto

(0,73 ha)
Rantalehtokuvio edustaa tuoreen, keskiravinteisen lehdon luontotyyppiä (VU), jolla
viihtyvät pensaat kuten tuomi, herukat ja pihlaja. Kenttäkerros on paikoin lehdistä
ja risuista hyvin karikkeinen (kuva 9). Lillukka on valtalajina yhdessä käenkaalin,
rönsyleinikin, sudenmarjan ja kielon kanssa. Myös saniaisia kuten hiirenporrasta ja
metsäalvejuurta esiintyy. Paikoin vuohenputkea on runsaammin. Kuvion itäosassa
kasvaa pensaikkotatarta (RT).
Puusto on lehtipuuvaltainen ja koivu sekä lepät muodostavat valtapuuston. Myös
vaahteraa kasvaa kuviolla. Vanhoja lahonneita kantoja esiintyy ja siellä täällä on lehtipuiden maalahoa. Suurin osa maalahosta on ohutta tai jopa riukumaista.
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Kuva 9. Lehdossa on kohtalaisesti lahopuuta (kuvio 13).(L.L-N./4.8.2019)
Pienellä niemekkeellä ulkorakennuksen takana (kuviolla 14) rannan tuntumassa on
pieni lampare, joka näyttää olleen järvenpoukama (kuva 9). Järven ja lampareen välissä on tänä päivänä pusikoitunut maakannas. Lampareen ranta on kosteassa viihtyvän kasvillisuuden vallassa. Täällä kasvaa tavanomaisia lajeja kuten kurjenjalka,
kurjenmiekka, suoputki ja rantakukka. Sameassa ja karikepohjaisessa vedessä viihtyvät pikkulimaska ja yksittäiset ratamosarpiot ja isovesiherneet. Puusto varjostaa
lamparetta, mistä syystä vesikasvillisuutta on niukasti. Vanhan laiturirakenteen osia
on vielä lampareen etelärannalla. Kasvillisuus lampareen lähiympäristössä on mesiangervovaltainen. Pienialaisuudesta johtuen lampare ja sitä ympäröivä kostea lehtolaikku on sisälletty rantalehtokuvioon. Lampareen ympäristössä ei havaittu tämän
tyyppisissä vesiympäristöissä viihtyvää viitasammakkoa (DIR4). Ajankohta on väärä
lajin kartoitukseen.
Kuvion länsiosassa on pieni, suojainen ja luonnontilainen rantapoukama, jonka laidalla ja vedessä kasvaa runsaasti rantakasvillisuutta kuten järvikortetta, kurjenmiekkaa ja alpilajeja.
Kuvion eteläkärjessä, jyrkän kallion alla on kausikostea painanne, joka on yhteydessä hiekkatien laidan ojaan. Painanteen laidalla kasvaa pajukkoa, vesiympäristöissä
viihtyvät leveäosmankäämi ja kortteet. Kosteikkopainanteen pohjalla kasvavat rönsyleinikki ja rantamatara valtalajeina. Kallion alapuolella oleva rinnelehto on pensaista ja kuusentaimista ryteikköinen. Täällä kenttäkerrosta valloittaa käenkaali.
Läheiseltä tontilta (kuviolta 14) johtaa rantaan nurmipintainen, alas leikattu polku.

Siikaisten luontoselvitys

16 (39)

Arvo: 2
Perustelu:





lehto edustaa metsälain (§ 10) tarkoittamaa erityisen tärkeätä elinympäristöä; luonnontilan kaltainen rehevä lehtolaikku
kuviolla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi tuore, keskiravinteinen lehto (VU)
alueellisesti uhanalaisen pensaikkotattareen (Fallopia dumetorum) (RT)
kasvupaikka
monimuotoinen kuvio lampareen kera (soveltuu viitasammakon kutemislampareeksi)

Suositus:


metsälain suojaama, erityisen tärkeän elinympäristön hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
Kuvion voi jättää kehittymään luonnontilaan.

Kuva 10. Lehdon rannan lampare on luultavasti ollut muinoin järven poukama (kuvio 13). (L.LN./4.8.2019)

Kuvio 14

Rakennettu tontti

(0,58 ha)
Vanha hoidettu pihamaa ulkorakennuksineen. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Siikaisten luontoselvitys
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Kangasmetsikkö

(0,22 ha)
Kuvion kenttäkerroksessa viihtyvät mustikka, metsäalvejuuri, metsäkorte sekä kangasmaitikka. Ylispuustossa valtalajina ovat hieskoivut sekä mänty ja kuvion luoteisrajalla haapa. Koivut ovat paikoin rotevia ja haavat kookkaita. Kuusi muodostaa
alispuustossa tiheitä kasvustoja. Kuviolla on niukasti lahopuuta.
Kuvion luontotyyppi edustaa tavanomaista, tuoretta kangasta.
Arvo: 1

Kuvio 16

Lehtomainen laikku

(0,23 ha)
Lehtolaikkua ympäröivän ojan perusteella puoliavoin kuvio on ollut viljelyksessä tai
heinäniittynä. Kenttäkerros on varsinkin jättipalsamin (vieraslaji) ja mesiangervon
valloittama (kuva 11). Myös pajukko muodostaa tiheitä kasvustoja yhdessä mustaherukan, tuomen ja terttuseljan (vieraslaji) kanssa. Varsinkin sarkaojissa viihtyvä
puusto on harvahkoa ja koostuu hieskoivusta ja tervalepistä. Kuviolla on niukasti
lahopuuta.
Kuvio on vähitellen muuttumassa takaisin lehdoksi. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuva 31. Kuviolla kasvaa rehevää jättipalsamia (kuvio 16).(L.L-N./5.8.2019)
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Mosaiikkimainen metsikkö

(0,44 ha)
Kuvion metsikkö edustaa pääasiassa tuoretta, keskiravinteista lehtoa (VU). Valtalajeina kasvavat lillukka ja käenkaali. Myös metsäalvejuurta, nurmilauhaa ja sudenmarjaa esiintyy. Mustikkaa on mättäillä. Kuviolla on kosteampia mesiangervovaltaisia juotteja. Pensaskerros on paikoin hyvin ryteikköinen ja varsinkin kuusi muodostaa tiheitä kasvustoja. Valtalajina on pihlaja, mutta myös tuomea, raitaa, herukkaa
ja vadelmaa esiintyy. Ylispuustona ovat korkearunkoiset ja varttuneet männyt sekä
yksittäiset kuuset ja koivut. Suurin osa puustosta on luontaisesti syntynyttä. Kuviolla on joitakin lahopuita, kuten koivun maalahoa.
Kuvio sisältää pienialaisen ja kapean puuttoman suopainanteen, joka kasvillisuuden
perusteella edustaa ruohokorpea. Kenttäkerroksessa kasvaa luontotyypille tyypillisiä
lajeja kuten terttualpia, kurjenjalkaa, rönsyleinikkiä sekä rantamataraa valtalajina.
Painannetta ympäröi tiheäkasvuinen kasvusto nuorta kuusta ja koivua sekä pajukkoa. Kenttäkerroksessa on kapealti suurruoholehdon kasvillisuutta: mesiangervoa ja
kellukkalajeja. Soistumapainanne on niin pienialainen, ettei sitä rajattu omaksi, erilliseksi kuviokseen.
Kuviolla kasvaa jättipalsamia ja komealupiinia (vieraslajeja).
Kuvio on luonnontilan kaltainen.
Arvo: 2
Perustelu:


kuviolla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi tuore, keskiravinteinen lehto (VU)



kuvio on pienpiirteinen ja sisältää suhteellisen monimuotoista luontoa kosteine ja kuivimpine kohtineen.

Suositus:


Kuvio 18

kuvion voi jättää kehittymään luonnontilaan
Vanhan pihamaan ympäristö

(1,09 ha)
Kuviolla on vanha pihamaa, jonka rakennukset ovat asumattomia. Pihamaalla on
vanhaa kulttuurikasvillisuutta sekä kallioalue. Kuvion ulkorakennuksen vieressä on
näyttävä vanha, kookas ja järeärunkoinen rauduskoivu, jonka ympärysmitta rinnan
korkeudella on noin 2,90 metriä (kuva 12) (kartassa 2 merkitty keltaisella tähdellä).
Puusto on muuten tasaikäinen, yksipuolinen ja ilmeeltään metsätaloustyyppinen.
Pensaskerroksessa kasvaa paikoin ryteikköistä pihlajaa, raitaa ja pajuja sekä avoimilla paikoilla korkeakasvuista mesiangervoa, karhunputkea, nokkosta ja pujoa.
Rakennusten välisen kallion kenttäkerroksessa kasvaa tavanomaisen kangasmaan
lajeja. Mänty muodostaa tasaikäisen puuston kallioalueen viereen (kuva 13). Umpeenkasvaneen pihamaan ympäristössä on havupuuvaltaista sekapuustoa kangasmaalla.
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Kuva 42. Vanhan pihamaan kookkaan koivun runko haaroittuu muutaman metrin korkeudella
(kuvio 18). (L.L-N./4.8.2019)
Vieraslajeja, kuten paimenmataraa, jättipalsamia, viitapihlaja-angervoa, idänvirpiangervoa, isotuomipihlajaa ja valkokarhunköynnöstä, havaittiin myös kuviolla.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja
Arvo: 1 (vanhan koivun voi jättää)

Kuva 53. Rakennusten välissä kasvaa nuorehkoa mäntyä (kuvio 18).(L.L-N./5.8.2019)
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Rakennettu tontti

(1,82 ha)
Kuvio on suurilta osin rakennettu rantaa myöten ja on kokonaisuudessaan asukkaiden käytössä. Pihamaalla esiintyy muun muassa koivua, mäntyä ja kuusta. Paikoin
kenttäkerrosta peittää korkeakasvuista maitohorsmaa ja vadelmaa.
Kuviolla on rakennuksia jotka ovat kaavan mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai suojeltavia. Kuvio sisältää hiekkatien. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 20

Lehtolaikku

(0,09 ha)
Tuoreen lehdon harvennetulla pienellä laikulla kasvaa valtapuulajina koivu yhdessä
vaahteran ja kookkaan sekä monirunkoisen raidan kanssa. Lehtipuuston alla viihtyvät nuoret kuuset. Pensaskerroksessa on herukkaa, tuomea, pihlajaa sekä vadelmaa.
Kuviolla on myös vaahteran tyviversoja. Kenttäkerros on karikkeinen ja valokohdissa kasvaa hiukan metsäorvokkia, nokkosta ja rönsyleinikkiä. Lahopuuta on niukasti.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 21

Lehtometsikkö

(0,24 ha)
Kuvio edustaa luonnontilan kaltaista tuoretta, keskiravinteista lehtoa (VU), jonka
runsaskarikkeisessa, kivikkoisen ja loivan rinteen kenttäkerroksessa kasvaa rönsyleinikkiä valtalajina. Myös muita tavanomaisia lajeja kuten metsäorvokkia, lillukkaa,
kieloa ja nokkosta esiintyy. Mättäillä viihtyy mustikka. Haapavaltainen puusto on
nuorehkoa. Kuvion itäosan puustoa on harvennettu (kuva 14). Rantakaistalla kasvaa viiltosaran lisäksi ranta-alpia ja rantakukkaa sekä hiukan tuomea. Kapea ala
rantakaistasta edustaakin kuvion luonnontilaisinta osaa, jossa puusto on vanhinta.
Lahopuuta on niukasti.
Arvo: 1 (2)
Perustelu:


kuviolla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi tuore, keskiravinteinen lehto (VU).

Suositus:


kuvion voi jättää kehittymään luonnontilaan, jolloin arvoluokka voi nopeasti
nousta luokkaan 2.
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Kuva 64. Kuvion puustoa ja pensastoa on harvennettu varsinkin kuvion itäosassa (kuvio
21).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 22

Männikkö

(0,07 ha)
Kuvion pieni, notkomainen mäntymetsikkö edustaa tuoreen kangasmetsän luontotyyppiä. Kuviolla on vanhan rakennelman jäänteitä (betonijalka), jota ympäröi varttuva, tasaikäinen männikkö. Kuviolla on niukasti lahopuuta. Alikasvoksena on koivua, kuusta, pihlajaa ja raitaa. Pensaskerroksessa on idänkanukkaa (vieraslaji) sekä
tavanomaisia kangaslajeja. Kenttäkerroksessa on kangasmetsille tyypillisiä lajeja
kuten mustikkaa, metsäimarretta ja metsäalvejuurta.
Kuvio edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 23

Ranta ja parkkipaikka

(1,03 ha)
Kuviolla on suppea-alainen, hiekkapohjainen, yleinen poukamaranta, jota käytetään
venevalkamana. Pieni rantakaista edustaa luontotyyppiä järvien hiekka- ja hietarantoja (EN) (kuva 15). Rannan tuntumassa on tavanomaista rantakasvillisuutta. Rantaviiva on kulttuurivaikutteinen ja pysyy suurimmalla todennäköisyydellä auki ihmistoiminnasta johtuvasta kulumisesta.
Laajan, leikattuna pidetyn nurmikentän laidoilla on joutomaata, jolla kasvaa voimakas vadelma-, karhunputki-, pietaryrtti-, nokkos-, pujo- ja maitohorsmakasvusto.
Myös kurtturuusupensaikkoja (vieraslaji) on nurmikentän laidalla. Kuviolla on yksittäisiä koivuja, mäntyjä ja tervaleppiä. Kuvio sisältää hiekkatien.
Kuvion hiekkaranta on maininnanarvoinen. Kuvio ei sisällä muita erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1 (2)
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Perustelu:



kuvion hiekkaranta edustaa erittäin uhanalaista luontotyyppiä (EN) järvien
hiekka- ja hietarannat. Rantakaista on luonnontilan kaltainen.
rantakaista kuuluu Suomen vastuuluontotyyppeihin; järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat.

Suositus:


rantaan ei suositella rakentamista, mutta jos hiekkaranta jätetään kokonaan
käyttämättä, tulee se suurimmalla todennäköisyydellä kasvamaan umpeen.

Kuva 75. Kuvion pieni rantapoukama on venevalkamana (kuvio 23).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 24

Kallioinen kangasmetsä

(0,96 ha)
Uimarantana ja virkistysalueena toimivana kallioisen kangasmetsäniemekkeen painanteissa viihtyvät kangasmaiden putkilokasvit kuten kanerva, puolukka ja kataja
sekä itäosien, kosteimmissa kohdissa myös mustikka ja metsälauha. Kallioiden pinnat ja kenttäkerros ovat kulumisesta johtuen monessa kohtaan paljaat. Kalliopaljastumien väliset ohutturpeiset alat ovat neulasista karikepintaiset (kuva 16). Puuston
valtalajina ovat varttuneet männyt. Yksittäiset kuusen- ja männyntaimet sekä kitukasvuiset lehtipuut muodostavat alikasvoksen. Rantakaista on kallioinen ja alavimmissa kohdissa kasvaa muutama tervaleppä.
Kuvion etelälaidalla on pieni ruohovaltainen, kostea ja pehmeäpohjainen painanne,
jolla kasvaa valtalajina korkeakasvuista ranta-alpi yhdessä kurjenpolven, peltokortteen, nurmilauhan ja mesiangervon kanssa.
Lahopuuta on niukasti. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1
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Kuva 86. Kallioalue on virkistysalueena (kuvio 24).(L.L-N./4.8.2019)

Kuvio 25

Lehtipuinen kaistale

(0,06 ha)
Pienellä lehtipuustoisella kaistaleella on oja, joka ulottuu läpi koko kuvion. Ojan laidalla kasvaa kosteissa ja rehevissä olosuhteissa viihtyvää kasvillisuutta, kuten mesiangervoa ja nokkosta ja rannan läheisyydessä rantakasvillisuutta kuten viitakastikkaa, kurjenjalkaa ja alpilajeja. Puuvartinen kasvillisuus on tyypillisiä lehdon lajeja:
koivu ja tervaleppä sekä tuomi, herukat ja pajulajit. Kuvoilla on niukasti lahopuuta.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 26

Pieni mökki

(0,07 ha)
Tiheän puuston ja pensaston keskellä on mökki ulkorakennuksineen sekä rantaan
vievä polku.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 27

Hakamainen metsikkö

(0,54 ha)
Sekapuustoisessa metsikössä kasvaa haapaa sekä nuorehkoa mäntyä, koivua ja
kuusta. Lähempänä rantaa kasvava puusto on vanhempaa. Paikoin sitä on harvennettu. Kuviolla on niukasti lahopuuta.
Kenttäkerros on paikoin kivikkoinen ja siinä kasvaa runsaasti haavan juurivesoja
sekä kangasmaiden lajeja kuten muun muassa lillukkaa, kangasmaitikkaa, kulta-
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piiskua ja metsälauhaa. Avonaisissa ja rehevimmissä kohdissa viihtyvät joutomaan
lajit kuten nokkonen, maitohorsma ja vadelma. Hietakastikka on valtalajina (kuva
17).
Länsilaidalla on kosteampi mesiangervovaltainen painanne, jonka laidat on ojitettu.
Paikoin karuimmissa ja kuivemmissa kohdissa kasvavat ketolajit kuten siankärsämö,
kissankello ja nurmirölli kertovat vanhasta laidunkäytöstä. Kuviolla on vanha kivimuuri ja piikkilanka. Tien laidalla on vanha navettarakennus.
Kuvio tai osa kuviosta on suurimmalla todennäköisyydellä joskus ollut laidunnettu,
mutta on sen jälkeen saanut rehevöityä ja kasvaa umpeen ja on täten suurilta osin
menettänyt hakamaiset piirteensä.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuva 97. Kuviolla kasvaa rehevä hietakastikka (kuvio 27).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 28

Kangasmetsäkallio

(0,27 ha)
Kallioisella kangasmaakuviolla kasvaa mäntyjä, joiden alla pihlaja muodostaa valtalajina kasvuston. Yksittäiset männyt ovat toisia kookkaammat. Myös katajaa esiintyy.
Kenttäkerroksessa on tavanomaisia kangasmaan varpuja kuten puolukkaa sekä kangasmaalle tyypillinen heinälaji metsälauha. Kuviolla on niukasti lahopuuta.
Kuvio edustaa tavanomaista luontoa.
Arvo: 1
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Talousmetsikkö

(0,18 ha)
Metsikön lehtikuusi on nuorehkoa, tasaikäistä ja muu puusto ja pensasto on sen alta
raivattu. Kenttäkerroksessa on tuomen tyviversoja sekä vadelmaa, lillukkaa ja maitohorsmaa. Myös vieraslajit terttuselja ja jättipalsami kasvavat kuviolla. Kuviolla ei
ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 30

Rakennettuja tontteja, viljelyala sekä puutarhoja

(4,49 ha)
Kuviolla on useita mökkejä ja asuinrakennuksia ulkorakennuksineen sekä hiekkateitä ja polkuja. Rannan läheisyydessä on pieni peltolohko, jolla viljeltiin kauraa. Kuviolla on myös heinäniitty ja hoidettuja puutarhoja. Talojen lomassa ja rantakaistan
pienten mökkien välissä on pieniä kangasmaa- ja kalliolaikkuja sekä pieniä, kosteita
puustoisia notkelmia, joita ei kuvioitu erikseen.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 31

Kangasmetsä

(0,9 ha)
Kuviolla kasvaa valtalajina kookkaita haapoja sekä korkeita mäntyjä ja koivuja. Alikasvoksena on haavan taimia sekä pihlajaa, koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa on
tuoreen ja lehtomaisen kankaan kasvillisuutta kuten reheväkasvuista lillukkaa,
nuokkuhelmikkää, mustikkaa, kangasmaitikkaa, oravanmarjaa ja kultapiiskua. Kuvio sisältää kallionypykän, joka on sammalpeitteinen ja jonka laidalla kasvaa kallioimarretta. Kallion vieressä on pieni rahkasammalpeitteinen soistumapainanne sekä ojitettu pieni puoliavoin nurmilauhavaltainen laikku, joka on saattanut olla vanha pelto tai heinäniitty.
Kuviolla on niukasti lahopuuta. Yksittäisiä männyn maapuita esiintyy. Kuviolla ei
ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 32

Lehtimetsikkö

(0,35 ha)
Rakennetun tontin laidalla on koivumetsikkö, jonka puusto on korkearunkoista ja
harvakasvuista sekä suhteellisen tasaikäistä. Lahopuuta ei juurikaan ole. Pensaskerros on harva ja kenttäkerros saa valoa, jolloin heinikkoinen kasvusto on korkea. Hietakastikka kuuluu valtalajeihin yhdessä muun muassa mesiangervon, nurmilauhan
ja maitohorsman kanssa. Kuvion eteläosassa on sähkölinja.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1
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Umpeenkasvanut viljelymaa

(0,59 ha)
Kuvio on umpeenkasvanut, ojitettu heinäniitty- tai peltoalue, jonka kenttäkerroksen
kasvillisuus vaihtelee joutomaan ja rehevämmän lehdon ja kankaan lajiston välissä.
Puusto on harvakasvuista koivua. Osa puista ja pensaista kasvaa vanhoissa sarkaojissa. Kenttäkerroksessa kasvaa paikoin hietakastikkaa, paikoin rehevää mesiangervoa, maitohorsmaa, karhunputkea, nokkosta ja vadelmaa. Kuviolla on myös jättipalsamia (vieraslaji).
Kuvion eteläosan läpi kulkee sähkölinja. Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 34

Talousmetsäkoivikko

(0,11 ha)
Kuvio on pienialainen koivikko, jonka puusto on nuorehkoa ja tasaikäistä. Kenttäkerroksen putkilokasvilajisto edustaa sekä kangasmaiden että kosteampien maiden
lajistoa. Täällä esiintyy kangasmaitikkaa ja lillukkaa sekä nurmilauhaa, karhunputkea ja ranta-alpia. Kuviolla on niukasti lahopuuta.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

Kuvio 35

Kangas- ja kalliometsä

(1,22 ha)
Kuvio edustaa pääosin kangasmaan luontotyyppejä, joissa metsälauha, mustikka ja
lillukka muodostavat kenttäkerroksen valtalajit. Sekapuustoisessa metsikössä kasvavat mänty, koivu, kuusi ja haapa. Ajotien laidalla on vanha, jykevä kivimuuri
(kansikuva), jonka ympärillä on kookkaita koivuja sekä leveitä katajia.
Metsikössä on pienialainen, sankka kuusikko sekä kostea, suurruohovaltainen kapea
juotti, jonka läpi on vedetty sähkölinja. Kostean juotin korkea ruohokasvusto koostuu pääasiassa mesiangervosta, hiirenportaasta, nokkosesta ja maitohorsmasta. Kuviolla on myös istutettua lehtikuusta.
Pohjoislaidalla on kangasmetsäkallio, jonka laella on kapea rotko (kuva 18). Kallion
järven puoleisella laidalla on kapea ranta, jolla kasvaa nuorta lehtipuustoa ja kangasmaiden puolukkaa ja kangasmaitikkaa sekä rantaviivalla viitakastikkaa.
Arvo: 1 (yhdessä kuvion 36 kanssa arvo 2)
Perustelu:




monimuotoinen mosaiikkimainen metsikkö joka kangasmaiden lisäksi sisältää suurruoholehtomaisen kapean juotin, kallioalueen sekä pienen kalliorotkon
muodostaa kuvion 36 kanssa arvokkaamman kokonaisuuden

Suositus:


voi jättää kokonaisuudessaan kehittymään luonnontilaan tai rajata kuviosta
viereiselle lehtokuviolle 36 suojavyöhykkeen (noin 15–20 metriä leveä suojavyöhykekaista), joka saa kehittyä luonnontilaan.
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Kuva 108. Kuvion kalliolla on kapea, rotkomainen halkeama (kuvio 35). (L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 36

Rantalehto

(0,19 ha)
Kuvio edustaa kosteaa keskiravinteista lehtoa (NT), jonka valtapuulaji on tervaleppä.
Myös korkearunkoisia mäntyjä kasvaa kuviolla. Osa puustosta on luontaisesti syntynyttä. Alikasvoksen muodostavat tuomet ja pihlajat. Kenttäkerroksessa viihtyy
kostean paikan putkilokasvillisuus kuten hiirenporras, mesiangervo, kellukat, sekä
metsäalvejuuri. Lehtopensaista kuviolla esiintyvät herukka ja taikinamarja. Kuivemmilla laidoilla on lillukkaa, vadelmaa, käenkaalia ja metsäimarretta. Kuviolla on
kostea pienilmasto. Hiukan lahopuuta esiintyy männyn pökkelönä ja maapuuna sekä vanhoina, korkeina kantoina (kuva 19). Lehtometsikkö lisää pienialaisuudestaan
huolimatta selvitysalueen monimuotoisuutta.
Rantaviiva on kivikkoinen. Kivien lomassa kasvaa rannoille tyypillisiä ja kosteudessa viihtyviä lajeja kuten kurjenjalkaa, myrkkykeisoa, ranta-alpia, rantakukkaa ja
rentukkaa sekä viiltosaraa. Rantaviivan puustossa on puumainen raita sekä tervaleppää. Pensasto on kiiltopajua.
Lehto on lehtokurpan pesimäalue.
Kuviolla kasvaa terttuseljaa (vieraslaji). Kuvio on luonnontilan kaltainen.
Arvo: 2
Perustelu:



lehto edustaa metsälain (§ 10) tarkoittamaa erityisen tärkeätä elinympäristöä; luonnontilan kaltainen rehevä lehtolaikku
kuviolla esiintyy uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi luokiteltu
luontotyyppi kostea, keskiravinteinen lehto (NT)

Suositus:
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metsälain suojaama, erityisen tärkeän elinympäristön hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
kuvion voi jättää kehittymään luonnontilaan.

Kuva 119. Lehtometsän lahopuusto koostuu muun muassa vanhoista ja korkeista kannoista
(kuvio 36).(L.L-N./5.8.2019)

Kuvio 37

Rakennettu tontti

(0,21 ha)
Kuviolla on rakennettu mökkipiha sekä hoidettu puutarha.
Kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja.
Arvo: 1

4. Tulokset
4.1. Eliöstö
Selvitysalueella ei havaittu luonnonsuojelulain 46 §:n ja 47 §:n tarkoittamia suojeltavia lajeja tai luonnonsuojelulain tarkoittamia uhanalaisia lajeja.
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit
Selvitysalueella ei havaittu EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV (a) lajeja.
Kuvio 13:n lampare ja sen kostea lähiympäristö soveltuvat viitasammakon (Rana
arvalis) elinympäristöksi. Selvitysajankohdat eivät olleet lajin kartoituksen kannalta
parhaat, eikä lajin suhteen tehty erillisiä selvityskäyntejä. Lajin on kerrottu kutevan
Siikaisjärven lahdissa (Ala-Risku 2011). Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirek-
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tiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on mm. Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.
Vuonna 2011 (Tmi Pohjanmaan luontotieto) laaditun luontoselvityksen viitasammakkohavainnot eivät olleet nyt kartoitetulta alueelta, vaan Matinlammelta ja toisaalta idempänä Siikaisjärven rannasta, eikä tämän kartoituksen yhteydessä lajia tavattu.
Lepakoita oli kartoitettu ja havaittu vuoden 2011 kartoituksessa Juhontalon alueella,
lähellä kartoitusalueen rajaa, mutta ei varsinaisen selvitysalueen sisällä. Esiintyminen joissakin rakennuksissa lienee silti mahdollista.
Kasvit
Selvitysalueella tavattiin 194 putkilokasvilajia (liite C). Alueella ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisluokiteltuja putkilokasvilajeja. Lajisto koostuu enimmäkseen
tavanomaisista ranta-, niitty- ja metsäkasveista.
Selvitysalueen huomionarvoisin putkilokasvi on:


alueellisesti uhanalainen (RT) (vyöhykkeellä 3a) pensaikkotatar (Fallopia
dumetorum) esiintyy lehtometsän itäosassa (kuvio 13).

Kuviolla 18 on poikkeuksellisen roteva, leveälatvuksinen ja näyttävä rauduskoivu
(Betula pendula), jonka voi säästää.
Alueella havaittiin useita vieraslajeja. Nämä ovat:
-idänkanukka (Cornus alba) kuviolla 22
-idänvirpiangervo (Spiraea chamaedryfolia) kuviolla 18
-isotuomipihlaja (Amelancier spicata) kuviolla 18
-jättipalsami (Impatiens glandulifera) kuvioilla 8, 16, 17, 18, 29 ja 33
-komealupiini (Lupinus polyphyllus) kuviolla 17
-kurtturuusu (Rosa rugosa) kuviolla 23 nurmikentän laidalla kaksi pensaikkoa
-paimenmatara (Galium album) kuviolla 18
-rusoamerikanhorsma (Epilobium adenocaulon) kuviolla 8
-terttuselja (Sambucus racemosa) kuvioilla 3, 16, 29 ja 36
-valkokarhunköynnös (Convolvulus sepium) kuviolla 18
-viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) kuviolla 18
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Linnusto
Varsinaisella selvitysalueella ei havaittu valtakunnallisesti erityisen uhanalaiseksi
luokiteltuja lintulajeja (EN, CR, ks. s.34). Vaarantuneeksi (VU) luokitelluista lajeista
tavattiin pesivänä vain punatulkku, heti Kariniemen puolella myös hömötiainen ja
pajusirkku. Muu lajisto koostui tavanomaisesta metsien, rantojen ja kulttuurimaiseman lajistosta. Näistä vähälukuisempaa lajistoa edustavina mainittakoon lehtokurppa, rantasipi ja kultarinta (reviiri kutakin). Sirittäjä esiintyi kolmen reviirin
voimin, mitä voi pitää huomion arvoisena.
Järven puolella selvitysalueen edustan luodoilla pesii joukko huomionarvoista lajistoa. Näiden pesimäpaikat ovat kuitenkin käytännössä kaava-alueen vaikutuksen ulkopuolella. Vuonna 2011 (Tmi Pohjanmaan luontotieto) laaditun luontoselvityksen
mukaan Siikaisjärven kaikki pienet saaret ja luodot ja erityisesti Kesäniemen länsipuolen saaret, Härkäniemen itäpuolen saaret sekä Silakkaluotojen Eteläpäänlahden
väliset luodot ovat erinomaisia vesilintujen pesimäpaikkoja (keskustaajaman
osayleiskaava, Rambol 2015). Tätä tukee myös nyt tehty luontoselvitys.
Siikaisjärven eteläosassa vuonna 2019 pesinyt lintulajisto havainnollistuu karttaliitteessä A. Huomionarvoisimpia lajeja olivat kuikka, lapintiira ja ilmeisesti pikkulokki,
kukin yhden parin voimin.
Linnusto ei tunne ihmisen luomia kiinteistörajoja, vaan lajien elinpiiri koostuu
usein laajemmista maastokokonaisuuksista. Arvioinnissa onkin syytä huomioida
selvitysalueen länsipuolinen Matinlammi-Koirajoki kokonaisuus, joka sijaitsee lähimmillään vain reilun 100 metrin päässä selvitysalueesta. Joki-/suistokokonaisuus
rantaluhtineen aina järvelle saakka on huomion arvoinen luontokokonaisuus. 24.5.
käynnillä havaittu lintulajisto on siksi sisällytetty reviirikarttaliitteeseen A.
Alueen lintulajiston uhanalaisuus on esitetty liitteessä B.

Kuva: edustan Matinkallion pesimälinnuston monimuotoisuutta (24.5.2019 / PA)
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4.2. Arvokkaat luontokohteet
Ympäristölakien suojaamat elinympäristöt
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain § 29 mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Vesilain (2. luku, § 11 & § 15a) suojaamia vesiluontotyyppejä ei ole.
Metsälain (§ 10) tarkoittamiksi erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi voidaan tulkita
kuviot 1, 13 ja 36 (luonnontilan kaltainen rehevä lehtolaikku).
Uhanalaiset luontotyypit
Alueella esiintyvät uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä ovat (Kontula &
Raunio 2018):
•
•
•

järvien hiekka- ja hietarannat (EN) (yleinen ranta kuviolla 23)
tuore keskiravinteinen lehto (VU) (kuviot 1, 13, 17, 21, 36)
kostea, keskiravinteinen lehto (NT) (kuvio 36)

Suomen vastuuluontotyyppeihin kuuluvia luontotyyppejä havaittiin:
•

järvien ja jokien hiekka- ja hietarannat (ranta kuviolla 23)

Muita maininnanarvoisia luontotyyppejä
Selvitysalueen kuviot 2 ja 35 ovat luontoarvoiltaan monimuotoisempia kuin alueen
monet muut kuviot ja voidaan jättää kehittymään luonnontilaan. Nämä kuviot
muodostavat vieressä olevien arvokkaampien kuvioiden kanssa monimuotoisia kokonaisuuksia.
Kuvio 2 on itsessään arvokas (arvo 2) ja sen voi jättää luonnontilaan.
Kuvio 35 (lähtökohtaisesti arvo 1) muodostaa monimuotoisen elinympäristön yhdessä kuvion 36 kanssa. Koko kuvion 35 voi jättää kehittymään luonnontilaan, jolloin kokonaisuudella (kuviot 35 ja 36) on arvo 2. Vaihtoehtoisesti kuviosta 35 voi
myös varata noin 15–20 metrin levyinen suojavyöhyke kuvion 36 laidalle. Suojavyöhykkeellä voidaan paremmin taata lehtokuvion (kuvio 36) vesitalouden vakaavuuden ja luonnontilan.

5. Johtopäätökset
Selvitysalue on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen ja sillä esiintyy sekä jäänteitä
vanhasta maankäytöstä että runsaasti putkilokasvilajien vieraslajeja. Arvokkaita
putkilokasveja on niukasti, vain yksi alueellisesti uhanalainen laji havaittiin. Luonnontilaltaan arvokkaimmat luontotyypit ovat luonnontilan kaltaiset pienet lehtometsiköt ja niiden lähimetsiköt. Nämä sijaitsevat selvitysalueen kaakkois-, luoteisja keskiosissa. Muuten selvitysalueen luonto on tavanomainen eikä erityisiä luontoarvoja esiinny.
Vaikka selvitysalueella ja sen tuntumassa pesii useita lintudirektiivin ja kansallisen
uhanalaisluokituksen omaavia lintulajeja, ei yhdenkään voi katsoa olevan erityisen
merkittävä tai leimallinen juuri Siikaisten kohteella. Parimäärät olivat pieniä, eikä
yhtään vahvasti uhanalaista, erityistä suojelua vaativaa lajia tavattu. Parhaiten näiden lintulajien säilyminen turvataan järven pienten luotojen pesimärauhan turvaamisella, kasvillisuuskartoituksen parhaiden lehtolaikkujen luonnontilan säilyttämisellä, sekä tarvittaessa Matinlammen - Koirajoen luontoarvojen tarkentamisella
esim. mahdollisen rakentamispaineen yhteydessä.
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7. Liitteet
Karttaliite A: Suunnittelualueen (& Matinlammen - Koirajoen) pesimälinnusto
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Liite B: Suunnittelualueen pesimälinnuston uhanalaisuus
Ensimmäinen sarake kertoo lajin kuulumisesta EU:n lintudirektiivin mukaan suojeltaviin lajeihin (DI). Seuraava sarake kertoo lajin kansallisen uhanalaisuusluokituksen
mukaisen statuksen vuoden 2015 arvioinnin perusteella.
Suojeluarvon kansainvälisesti käytetyt määritteet ovat seuraavat:
NT = Silmälläpidettävä
VU = Vaarantunut
EN = Erittäin uhanalainen
CR = Äärimmäisen uhanalainen
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) DI
Kuikka (Gavia arctica) DI
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) NT
(Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) VU, Matinlammi-Koirajoki)
Pikkulokki (Larus minutus) DI
Naurulokki (Chroicocephalus ridibundus) VU
Kalatiira (Sterna hirundo) DI
Lapintiira (Sterna paradisaea) DI
Haarapääsky (Hirundo rustica) NT
Hömötiainen (Poecile montanus) VU
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) NT
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) VU
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) VU
(Törmäpääsky Riparia riparia, VU)
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Liite C: Putkilokasvit, Siikainen, Lajilista

Tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi Hallinnollinen asema

Acer platanoides
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aegopodium podagraria
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Alchemilla monticola
Alchemilla subcrenata
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus pratensis
Amelancier spicata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Avenella flexuosa
Barbarea vulgaris
Bergenia cordifolia
Betula pendula
Betula pubescens
Bidens tripartita
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula patula
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine pratensis
subsp. paludosa
Carex acuta
Carex canescens
Carex digitata
Carex leporina
Carex nigra subsp. nigra
Chamaenerion angustifo-

(metsä)vaahtera
siankärsämö
ojakärsämö
(lehto)vuohenputki
luhtarölli
nurmirölli
isorölli
rönsyrölli
laidunpoimulehti
hakamaapoimulehti
ratamosarpio
tervaleppä
harmaaleppä
nurmipuntarpää
isotuomipihlaja
karhunputki
koiranputki
pujo
metsälauha
peltokanankaali
herttavuorenkilpi
rauduskoivu
hieskoivu
tummarusokki
metsäkastikka
viitakastikka
hietakastikka
kanerva
rentukka
harakankello
vuohenkello
kissankello
rikkalutukka
rantaluhtalitukka
viiltosara
harmaasara
sormisara
jänönsara
juolasara
(palo)maitohorsma

Alueellisesti uhanalainen
2a/3a rajalla

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
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lium
Cicuta virosa
Cirsium arvense
Cirsium heterophyllum
Cirsium palustre
Comarum palustre
Convallaria majalis
Convolvulus sepium
Cornus alba
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Dianthus barbatus
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Elytrigia repens
Empetrum nigrum
Epilobium adenocaulon
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Euphrasia nemorosa
Fallopia dumetorum
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galium album
Galium palustre
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Heracleum sphondylium
subsp. sibiricum
Hieracium Hieraciumryhmä
Hieracium umbellatum
Hieracium Vulgata -ryhmä
Hylotelephium telephium

myrkkykeiso
pelto-ohdake
huopaohdake
suo-ohdake
kurjenjalka
kielo
valkokarhunköynnös
idänkanukka
(niitty)koiranheinä
nurmilauha
harjaneilikka
metsäalvejuuri
kivikkoalvejuuri
niittyjuola
(musta)variksenmarja
rusoamerikanhorsma
lehtohorsma
peltokorte
järvikorte
suokorte
metsäkorte
tanakkasilmäruoho
pensaikkotatar
mesiangervo
ahomansikka
korpipaatsama
peltopillike
kirjopillike
karheapillike
paimenmatara
rantamatara
luhtamatara
metsäkurjenpolvi
ojakellukka
kyläkellukka
maahumala
ojasorsimo
savijäkkärä
metsäimarre
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Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)

RT (3a)

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)

idänukonputki
salokeltanot
sarjakeltano
ahokeltanot
(lännen)isomaksaruoho
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subsp. maximum
Hypericum maculatum
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus filiformis
Juniperus communis
Larix sp.
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leucanthemum vulgare
Linnaea borealis
Lonicera caerulea
Lonicera sp.
Lonicera xylosteum
Lupinus polyphyllus
Luzula pilosa
Lysimachia europaea
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matricaria discoidea
Melampyrum pratense
Melica nutans
Moehringia trinervia
Myosotis arvensis
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Persicaria amphibia
Peucedanum palustre
Phegopteris connectilis
Phleum pratense subsp.
pratense
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Polypodium vulgare
Populus tremula
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särmäkuisma
jättipalsami
kurjenmiekka
konnanvihvilä
röyhyvihvilä
jouhivihvilä
(koti)kataja
lehtikuusi
niittynätkelmä
pikkulimaska
(aho)päivänkakkara
vanamo
sinikuusama
kuusamalaji
lehtokuusama
komealupiini
kevätpiippo
metsätähti
suikeroalpi
terttualpi
ranta-alpi
(pohjan)rantakukka
(metsä)oravanmarja
pihasaunio
kangasmaitikka
nuokkuhelmikkä
lehtoarho
peltolemmikki
nuokkutalvikki
(metsä)käenkaali
(lehto)sudenmarja
vesitatar
(luhta)suoputki
korpi-imarre
timotei, nurmitähkiö
(metsä)kuusi
(metsä)mänty
piharatamo
kylänurmikka
lehtonurmikka
niittynurmikka
kotipihatatar
kallioimarre
(metsä)haapa

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012), Haitallinen vieraslaji
(EU-luettelo) (EU 2016/1141; 2017/1263)

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
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Prunella vulgaris
Prunus padus
Pyrola media
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhododendron tomentosum
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes spicatum
Ribes uva-crispa
Rosa rugosa
Rosa spinosissima ´Plena´
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex longifolius
Salix aurita
Salix caprea
Salix euxina ´Bullata´
Salix pentandra
Salix phylicifolia
Salix repens subsp. repens
Sambucus racemosa
Saponaria officinalis
Schedonorus pratensis
Scorzoneroides autumnalis
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Senecio sylvaticus
Senecio viscosus
Solidago virgaurea
Sorbaria sorbifolia
Sorbus aucuparia subsp.
aucuparia
Spinulum annotinum
Spiraea chamaedryfolia
Stellaria media
Succisa pratensis
Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sp.
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niittyhumala
(lehto)tuomi
kellotalvikki
niittyleinikki
rönsyleinikki
suopursu
taikinamarja
mustaherukka
(lännen)punaherukka
pohjanpunaherukka
(hillo)karviainen
kurtturuusu
Kansallisesti merkityksellinen haitallinen vieraslaji (VN 704/2019)
juhannusruusu
(puna)vadelma
(euroopan)lillukka
niittysuolaheinä
ahosuolaheinä
hevonhierakka
virpapaju
raita
terijoensalava
halava
kiiltopaju
hanhensiropaju
terttuselja
Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
rohtosuopayrtti
nurminata
syysmaitiainen
tummasyyläjuuri
luhtavuohennokka
keltamaksaruoho
kalliovillakko
tahmavillakko
kultapiisku
viitapihlaja-angervo

Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)

(etelän)kotipihlaja
riidenlieko
EU:n luontodirektiivin V-liite
idänvirpiangervo
pihatähtimö
(niitty)purtojuuri
(amerikan)lumimarja
pihasyreeni
(rohto)pietaryrtti
voikukka

Siikaisten luontoselvitys

Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Typha latifolia
Urtica dioica
Utricularia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana sambucifolia
subsp. sambucifolia
Verbascum nigrum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
subsp. serpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia sepium
Viola ×fennica
Viola riviniana
Viola tricolor

alsikeapila
metsäapila
puna-apila
valkoapila
leskenlehti
leveäosmankäämi
(iso)nokkonen
isovesiherne
(kangas)mustikka
juolukka
puolukka
luhtavirmajuuri
tummatulikukka
nurmitädyke
rohtotädyke
(etelän)orvontädyke
koiranheisi
hiirenvirna
aitovirna
viitaorvokki
metsäorvokki
keto-orvokki
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