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1. JOHDANTO
Tämän selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ja paikantaa luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeitä alueita sekä uhanalaisia tai muutoin arvokkaita eliöstöesiintymiä
suunnitellulla rantayleiskaava-alueella. Perustan työlle asettavat mm.
luonnonsuojelulaki (1096/1996) , metsälaki (1093/1996) ja vesilaki (553/1994) . Näihin
lakeihin on muun muassa koottu luettelonomaisesti luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät ja luonnontilaisina harvinaistuneet luontotyypit, joiden ominaispiirteet
on kaikenlaisen maankäytön yhteydessä joko velvoitettu tai suositeltu säilyttämään.
Erilaiset asiantuntijalistaukset uhanalaislajeista (esim. Mikkola ym. 1997) edesauttavat
puolestaan arvottamaan yksittäisten lajien havaittujen elinpiirien säilyttämistarpeita.
Selvityksessä esitetään rajaukset ja toimenpidesuositukset inventointialueella
havaituista luontokohteista.
Selvitys on tehty arvokkaista luontotyypeistä ja kasvillisuuskohteista. Linnusto
selvitettiin eri toimeksiantona.
Inventointi koskee seuraavia järviä Reisjärven kunnassa: Pitkäjärvi, Norssinjärvi,
Kangaspäänjärvi, Kiljanjärvi, Reisjärvi, Vuohtojärvi ja Korpinen. Metsähallituksen
rantamaat -lähinnä Pitkäjärveä koskien - eivät kuuluneet toimeksiantoon, näiltä on
riittäväksi katsottu perusselvitys jo laadittu (Natura Borealis 1999).

Kuva 1. Rantainventointien alueet. Punaisella merkityt alueet eivät kuuluneet
työmääräykseen (jo kaavoitettu, metsähallituksen aiemmin teettämä inventointi tai
Sievin kunnan alue)
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2. KÄYTETYT MENETELMÄT JA AINEISTO
2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit
Kasvillisuutta selvitettiin maastotöin 16.7 - 3.8.2001 välisenä aikana. Kohteet kierrettiin
läpi kävellen. Selvitys käsittää vain ranta-alueet noin 200 metrin etäisyydelle
rantaviivasta. Joissakin erityiskohteissa inventointia tehtiin etäämmällekin. Maastossa
havainnoitiin ja kirjattiin luontotyypit ja lajisto yleistasolla, tarkemmat kirjaukset ja
lajiluettelot tehtiin vain alueelle harvinaisemmista tai uhanalaisista luontotyypeistä ja
kasvilajeista. Lajistoinventointi käsittää vain sanikkaiset ja putkilokasvit.
Metsätyyppejä jaotellaan kohdekuvauksissa Kuusipalon (1996) ja suotyyppejä Eurolan
ym. (1995) mukaisesti.
Aiemmat havainnot uhanalaislajeista kerättiin Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton
julkaisusta ´Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaakson uhanalaiset kasvit’ (Issakainen 1988) sekä
Helsingin yliopiston keskusmuseolta tilatusta uhanalaisten kasvien kunnallisesta
tietokantapoiminnasta. Myös Kukko-Ojan (1991) Etelä-Sydänmaan kasvillisuutta
käsittelevässä julkaisussa on mainintoja koko kunnan uhanalaishavainnoista.
Metsälain tarkoittamien monimuotoisuuskohteitten kartoitustietoja Reisjärven kunnan
yksityismetsistä ei ollut vielä saatavissa maastotöiden avuksi, kartoitus on kylläkin
meneillään (metsänhoitoyhdistyksen ilmoitus). Monimuotoisuuskohteitten
arvottamisessa ja rajauksessa käytettiin hyväksi mm. Meriluodon ja Soinisen (1998)
opasjulkaisua.

2.1. Linnusto
Linnusto on selvitetty erillistyönä. Joistakin tärkeisiin elinympäristöihin liittyvistä tässä
inventoinnissa tehdyistä lajihavainnoista on maininnat kohdekuvauksissa.
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3. KASVILLISUUDEN YLEISPIIRTEET
Reisjärven kunta kuuluu kallioperältään pääosin Keski-Suomen
syväkivikompleksiin (Mäkelä 1988), jossa pääkivilajeina ovat happamahkot ja
ravinteisuusvaikutukseltaan heikot grano- ja kvartsidioriitti sekä graniitti. Kunnan
alueella esiintyy kuitenkin selvästi keskimääräistä enemmän myös emäksisempiä
(ravinteita liuottavampaa) ja ravinteikkaampia (karbonaattirikkaita) kivilajeja, mikä
näkyy osaltaa myös kasvillisuudessa. Varsinkin Pitkäjärven ympärille sijoittuvat
plagioklaasi (Ca) ja biotiitti(K, Mg) -pitoiset kivilajit kuten amfiboliitti ja porfyriitti
näkyvät selkeästi ravinteisten metsä- ja suotyyppien yleisyytenä.
Emäksistä gabroa ja dioriittia esiintyy selvitysalueella kahtena suurempana pahkuna:
Vuohtojärven eteläpuolella sekä Reisjärven-Kiljanjärven pohjoisreunalta Sieviin
suuntautuvana juonteena. Kunnan alueelta löytyy myös ultraemäksisiä ja osin paljaita
kalliopahkuja (Salli 1967), joilla usein esiintyy niin sanottua serpentiinilajistoa. Nämä
eivät kuitenkaan sivunneet inventointialuetta.

Kuva 1. Reisjärven kallioperä(Salli 1961). Amfiboliitti (vihreä alue) sekä gabro ja
dioriitti (tumman ruskea) ovat ravinteisuusvaikutukseltaan parempia, kvartsidioriitti
(vaalean ruskea) ja grauvakkamainen liuske (sininen) heikompia.
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Kasvillisuuskuviot ovat selvitysalueella pääasiassa pienipiirteisiä ja erilaisia
vaihettumisvyöhykkeitä on pinta-alasta suurehko osa. Tämä johtuu pohjamoreenin
päälle aikoinaan kasautuneiden pienialaisten kumpumoreeneiden hallitsevuudesta
laaksomaisemassa (Kemiläinen 1990). Keskeisten järvien voimakas
maanviljelyskulttuuri ja asutus rajaavat niin ikään tehokkaasti luontaisten
kasvupaikkojen kokoa kaava-alueella.
Inventointialueen rantametsät ovat pääosin tuoreita, sekapuustoisia kangasmetsiä sekä
erilaisia lehtipuustoisia korpia. Kuivempaa mäntymetsäistä hiekkaharjurantaa löytyy
Reisjärven koillispäädystä, missä Pihtiputaan-Reisjärven harju katoaa vedenalaiselle
matkalleen (Mäkelä 1988). Muualla harju on läsnä lähinnä maisemallisesti kaavaalueen ulkopuolella. Harju kulkee kunnan läpi tyypilliseen tapaan alueellisen
laaksopainauman keskustassa. Kunta on jääkauden jälkeeen ollut kokonaisuudessaan ja
suhteellisen pitkään veden peitossa. Alueen läpi on tapahtunut mm. nykyisen KeskiSuomen reitin vesien purkautuminen länteen ennen rannikon maankohoamista.
Huuhtoutumatonta maaperää ja sen kasvillisuustyyppejä ei siten ole löydettävissä.
Puoliavoimia tai avoimia soita, lähinnä erilaisia rämeitä, löytyy vain Korpisen ja
etenkin Pitkäjärven rantamaisemista. Muiden kohteiden rantamaat ovat vahvasti
maatalouskäytössä ja näillä vähäisetkin suot on pääosin raivattu pelloiksi tai kuivatettu
metsämaiksi.
Pensaikkoiset tai suursaraiset rantaluhdat ovat vesijätöillä ja säännöstelyrannoilla
erittäin yleisiä, huomattavasti yleisempiä kuin avoimet kivikkorannat.
Suunnittelualueen järvet ovat kasvillisuustyypiltään kauttaaltaan Equisetum eli
järvikorte -tyyppiä. Vesikasvillisuuden valtalajistoa ovat näissä järvikortteen lisäksi
ulpukka, uistinvita, lumme, rantapalpakko ja rantavyöhykkeen vedessä kasvavat
suursaralajit, erityisesti pullo- ja vesisara. Pitkäjärveä lukuunottamatta kohteet ovat
Pohjanmaan tavan mukaisesti kokeneet joko veden laskun karjatalouden rehutarpeisiin
tai jonkinasteisen säännöstelyn uiton tai voimatalouden tarpeisiin. Suuria muutoksia
alkuperäiseen luonnontilaan ovat lisäksi tuoneet laajat valuma-alueiden ojitukset, jotka
ovat aiheuttaneet mm. liettymistä ja veden humuspitoisuuden lisääntymistä. Järvien
vedenlaadun parantamiseen ja virkistyskäytön kehittämiseen on panostettu viime
vuosina paljon sekä talkoovoimin että rahalla. Kunnostukseen ovat kuuluneet sekä
valuma-alueilla että järvissä tehdyt kunnostustyöt (Jämsen 1999). Myös keskeisten
järvien säännöstelykäytäntöä ollaan sovittamassa luonnonmukaisemmaksi meneillään
olevassa vesioikeudellisessa lupaprosessissa.
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Kuva: Tyypillinen rantakasvillisuusnäkymä inventointialueella. Kuva Kiljanjärveltä.
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4. NYKYISET LUONTOKOHTEET KUNNASSA JA
INVENTOINTIALUEELLA
Seuraavassa on luettelonomainen listaus kunnan nykyisistä luonnonsuojelualueista tai
muista erilaisiin kohdelistauksiin mukaan otetuista luontokohteista. Kaava-alueille
sijoittuvista kohteista löytyy tarkempi kuvaus kunkin järven luontokohde-esityksissä
kappaleessa 6.

Natura 2000 -kohteet
Kuntaan sijoittuu kaksi Natura-kohdetta, joista kumpikin sijoittuu usean kilometrin
etäisyydelle nyt kaavoitettavista alueista. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista
vaikutusten arviointia ei tämän kaavoituksen yhteydessä liene tarpeen tehdä.
Etelä-Sydänmaa (FI1000011) on vanhojen metsien , kumpumoreenikkojen,
pienipiirteisten soiden ja metsäjärvien luonnehtima vedenjakaja-alue kunnan
kaakkoisnurkassa Keski-Suomen rajaa vasten. Alkujaan vanhojen metsien
suojeluohjelmassa.
Kivinevan alue (FI1001004) on neljän kunnan (Reisjärvi, Lestijärvi, Sievi,
Toholampi) alueelle sijoittuva arvokas suoalue reunametsineen kunnan länsirajalla.
Alkujaan soidensuojeluohjelmassa.

Muut luonnonsuojelualueet tai luonnonmuistomerkit
Kokkoniemen lehmukset. Valtioneuvoston periaatepäätökseen (13.4.1989)
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta sisällytetty seitsemän lehmuksen
kasvupaikka Pitkäjärven rannalla. Lajin pohjoisimpia ellei pohjoisin luonnonvarainen
kasvupaikka maassamme.

Perinnebiotoopit
Perinnebiotoopit ovat lähinnä vanhamuotoisia laidun- ja hakamaita, joille aikoinaan
levinnyt omintakeinen kasvi- ja eläinlajisto on nykyisin suuresti harvinaistunut ja osin
uhanalaistunut. Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit -julkaisuun (Tikkanen ym 1999) on
Reisjärven kunnasta sisällytetty kolme paikallisesti arvokkaaksi katsottua kohdetta:
Köyhänperän rantalaidun. Köyhänjärven pohjoisrannalle sijoittuva ja lähelle
maakunnallista arvoa yltävä rantalaidunalue. Kohde sijoittuu kaava-alueelle.
Ala-Käännän haapahaka ja Vedenpään metsälaidun. Nämä kohteet sijaitsevat
Reisjärvi-Haapajärvi tien varressa kaava-alueen ulkopuolella.

Arvokkaat pienvedet
Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaat pienvedet Kokkolan vesi- ja
ympäristöpiirin alueella -julkaisuun (Jämsä ja Hongell 1993) on sisällytetty kaikkiaan
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14 Etelä-Sydänmaan alueen lampea: Lummelampi, Pikku Lummelampi, Kalliolampi,
Tielampi, Koukeroinen, Mustanjärvi, Iso-Valkeinen, Pikku-Valkeinen, Ahveroinen,
Koukkunen, Raatejärvi, Ahveroinen, Saarijärvi ja Kuivajärvi. Kohteet sijoittuvat EteläSydänmaan Natura-2000 -alueelle tai sen läheisyyteen eivätkä kosketa nyt selvitettävää
aluetta.

Arvokkaat geologiset muodostumat
Kemilaisen (1990) maisema- ja maa-ainesselvityksessä on maisemallisten kohteiden
lisäksi tuotu esille seuraavat geologisestikin arvokkaat kohteet. Mikään niistä ei sijoitu
kaava-alueen läheisyyteen.
Etelä-Sydänmaan kumpumoreenialue -laaja muodostuma-alue, joka edustavuutensa
vuoksi on myös tieteelliseti merkittävä
Raurankallion muinaisrannat -korkealle ympäristöstään kohoava muinainen luoto,
jonka rinteillä nähtävissä tiheitä rantavallituksia. Tieteellisesti ja maisemakuvallisesti
erittäin merkittävä muodostuma.
Kangaslammen-Hakolammen-Kortelammen kumpumoreenialue- tiheä esiintymä
Rogen -tyyppisiä moreeniselänteitä, joiden väleissä pieniä lampia ja soita.
Opetuksellisesikin arvokas kohde.

Lintuvedet
Reisjärven kunnasta ei ole yhtään kohdetta valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistamassa
valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa. Sen sijaan Vuohtojärvi on mukana
epävirallisemmassa Suomen tärkeiden lintualueiden listauksessa (FINIBA).

Maisema-alueet
Norssin-, Kangaspään-, Kiljan-, Vuohto- ja Reisjärvi viljelymaisemineen kuuluvat
yhtenäiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Keskikylä-Kangaskylä -maisema-alueeseen
(Ympäristöministeriö 1992). Köyhänjärvi ja Pitkäjärvi on Kemiläisen(1990) maisemaja maa-ainessuunnitelmassa mainittu kuntatasolla maisemallisesti tärkeinä alueina.
Kunnassa on viime vuosina ollut käynnissä useita maisemanhoidollisia hankkeita
keskeisillä ranta-alueilla ja järvillä (Jämsen 1999)
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5. UHANALAISET KASVIT JA MUU ERITYISKASVILAJISTO
Kunnasta raportoidut (mm. Issakainen 1988, Kukko-Oja 1991, Helsingin yliopiston
kasvimuseon rekisteri) ja tässä inventoinnissa löydetyt uhanalaiset kasvilajit ovat
suurimmaksi osaksi keski- ja runsasravinteisten soiden, kosteiden ja ravinteisten
puronvarsikorpien sekä rehevien rantojen ja rantavesien lajistoa. Kuivempien lehtojen
tai lehtomaisten metsäkankaiden uhanalaislajistoa edustaa vain muutama laji.
Uhanalaislajit ja niiden esiintyminen kaava-alueella on listattu taulukossa 1. Lajeista
neljä on valtakunnallisestikin silmälläpidettäviä lajeja (Suomen lajien uhanalaisuus
2000), loput kuuluvat alueellisesti (Keski-Pohjanmaa/ Siika-, Kala- ja Pyhäjokilaakso)
uhanalaisiin ja vaihtelevasti luokkiin Erittäin uhanalainen, Vaarantunut ja
Silmälläpidettävä. Alueellisesti uhanalaiset lajit on taulukossa ryhmitelty Issakaisen
(1988) mukaisesti; luokitus on kunnassa esiintyvien lajien osalta lähes identtinen
Mikkola ym(1997) kanssa. Alueellisesti uhanalaisten luokitusta ollaan uudistamassa,
mutta virallista listaa ei ole vielä saatavissa (P-P ympäristökeskuksen,Tupuna Kovasen
ilmoitus).
Luonnonsuojelulain 46 §:n mukaisia uhanalaisia lajeja suunnittelualueelta ei ole
tiedossa. Listan lajien luontainen säilyminen Suomessa on katsottu vaarantuneeksi.
Luonnonsuojelulain 47 §:n erityisesti suojeltavia kasvilajeja suunnittelualueella ei
niin ikään esiinny. Näiden lajien häviämisuhka maassamme on ilmeinen ja niiden
säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.
Luonnonsuojelulain 42 §:n mukaisista rauhoitetuista lajeista suunnittelualueella
tavattiin metsänemä, kevätlinnunherne, näsiä, valkolehdokki ja kurjenmiekka. Näistä
vain valkolehdokki ei kuulu edellä listattuun uhanalaislajistoon. Kasvi havaittiin vain
Pitkäjärvellä jo rakennetun rannan taustakankaalla. Kurjenmiekan kaksi löydettyä
kasvupaikkaa lienevät istutusperäisiä. Rauhoitettujen lajien poimiminen ja muu suora
vahingoittaminen on kielletty.
Alueellinen ympäristökeskus voi antaa esiintymäkohtaisen luvan poiketa
rauhoitussäännöksistä (42 ja 47 §) , mikäli lajin suojelutaso yleisesti pysyy suotuisana.
Lajin esiintymispaikan täytyy tällöin aiheuttaa erityisiä lisäkustannuksia järkevälle
maankäytölle.
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Taulukko 1. Kunnassa aiemmin tavatut ja tässä selvityksessä löydetyt uhanalaiset
putkilokasvit ja näiden esiintyminen kaava-alueella. E=erittäin uhanalainen,
V=vaarantunut, S=silmälläpidettävä,+ =korkeintaan silmälläpidettävä. Tähdellä
merkityistä lajeista löydettiin tässä selvityksessä uusia kasvupaikkoja.

Laji

UHANALAISUUS
valtakunn.
alueell.
Esiintyminen kaava-alueella

* lehtomatara
metsänemä
* mustakonnanmarja

+
V
+

E
E
E

Pitkäjärvi
Pitkäjärvi
Pitkäjärvi, Reisjärvi

aholeinikki
* hirssisara
lehmus
lehtohorsma
luoho
mähkä
nuijasara
suovalkku

+
+
+
+
+
+
+
+

V
V
V
V
V
V
V
V

Norssinjärvi
Pitkäjärvi
Pitkäjärvi
Norssinjärvi
Pitkäjärvi
-

ahonoidanlukko
* haarapalpakko
hoikkavilla
* keltakurjenmiekka
ketonoidanlukko
* kevätlinnunherne
* kilpukka
kolmihedevesirikko
lehtoarho
* metsävirna
* musta-apila
* näsiä
paunikko
* peurankello
* pitkäpääsara
punakämmekkä
* pussikämmekkä
rimpivihvilä
rätvänä
* sormisara
suomyrtti
* vaaleasara
vilukko

S
+
+
+
S
+
+
+
+
+
S
+
S
+
+
S
+
+
+
+
+
+
+

S
S
S
S
+
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Reisjärvi
Kiljanjärvi, Reisjärvi
Köyhänjärvi
Kiljanjärvi, Reisjärvi
Reisjärvi, Vuohtojärvi
Kiljanjärvi
Norssinjärvi
Pitkäjärvi
Pitkäjärvi
Köyhänjärvi
Pitkä-, Kiljan-, Reis-, Vuohtajärvi
Pitkäjärvi
-
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5.1. Laji- ja paikkatiedot selvitysalueella tavatuista uhanalaiskasveista
Seuraavassa käydään lajit lyhyesti läpi niiden alueellisen uhanalaisuuden (Issakainen
1988) mukaisessa järjestyksessä. Kasvupaikat on nimetty lähimmän peruskartassa
näkyvän paikannimen mukaan. Paikka on tarkennettu peruskarttalehden numerolla ja
keskeisen yhtenäiskoordinaattipisteen lukemilla.

Erittäin uhanalaiset
Lehtomatara (Galiun triflorum) on pohjoisen havumetsävyöhykkeen
mantereisvoittoinen maanmyötäiskasvi. Esiintyy lähes koko Suomessa, mutta ei ole
missään yleinen. Ehdoton varjokasvi, joka tyypillisimmin kasvaa vuorenaluslehdoissa ja
ravinteisissa saniaiskorvissa.
Inventoinnissa laji löydettiin kahdelta kasvupaikalta Pitkäjärven lounaisrannalta.
Molemmilla paikoilla versostoa oli runsaasti.
Kukka-aho 70657-33859, pk 2341 12
Pikku-Honkaniemi 70633-33877, pk 2341 12
Issakaisen (1988) uhanalaislistauksen mukaan lajin ainoa alueellinen kasvupaikka on
aiemmin tiedetty Haapajärveltä.
Molemmat kasvupaikat tulisi suojata kaavallisesti.
Metsänemä (Epipogium aphyllum) on lehtivihreätön kämmekkäkavi, joka kasvaa
vanhoissa ja varjoisissa lehti- ja sekametsissä sekä paikoissa, joissa tihkuu hapekasta
vettä. Ei tee maanpäällistä versoa joka vuosi. Kasvi on kaikkialla maassamme
harvinaistunut.
Kesältä 2000 kasvista on havainto Pitkäjärveltä, inventoinneissa kasvia ei löytynyt.
Uudenmäenniemi70623:33896
Issakaisen (1988) mukaan lajin toinen alueellinen kasvupaikka on Haapavedellä.
Kohteelle ei ole tehty erityistä kaavaesitystä
Mustakonnanmarja (Actaea spicata) esiintyy tyypillisesti varjoisissa ja kuivissa
kallionaluslehdoissa sekä kivisillä lehtorinteillä. Vaatelias varjokasvi, jota tavataan
harvakseltaan napapiirin korkeudelle saakka.
Inventoinnissa löydettiin kolme kasvupaikkaa, yksi Pitkäjärveltä ja kaksi Reisjärveltä.
Kukka-ahon ja Koulun kasvupaikoilla versoja kasvoi vähintään kymmenen,
Hirviniemessä vain yksi.
Pitkä:

Kukka-aho 70657-33859, pk 2341 12

Reis:

Koulu 70589-34014, pk 2343 03
Hirviniemi 70580-33997, pk 2343 02
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Lajista on aiemmin ollut tiedossa neljä (Issakainen 1988) alueellista kasvupaikkaa, yksi
Haapajärveltä ja kolme Pyhäjärveltä.
Kukka-ahon ja Koulun kasvupaikat tulisi suojata kaavallisesti. Hirviniemen
kasvupaikka tulisi ottaa huomioon metsälain mukaisena kohteena rantametsän
käsittelyssä.

Vaarantuneet
Aholeinikki (Ranunculus polyanthemos) on maassamme perinnebiotooppien suosija
eli kasvaa lähinnä kuivahkoilla ahoilla, kedoilla, niityillä ja lehtoniityillä. Laji on
mantereinen ja eteläinen.
Reisjärveltä on vanhastaan (Issakainen 1988) tiedossa yksi Norssinjärven kasvupaikka
Myllymäki 70680-33897, pk 2341 12
Alueellisesti on tiedossa kuusi muuta kasvupaikkaa, joista peräti viisi Pyhäjärveltä
(Issakainen 1988)
Myllymäen lehtipuustoinen vanha niitty on esitetty metsälakikohteeksi, jonka
ominaisuudet tulisi pyrkiä säilyttämään.
Hirssisara (Carex panicea) kasvaa koko maassa lettomaisilla soilla ja rannoilla, mutta
yleisenä vain kalkkipitoisilla alueilla (mm. Lapin kolmio, Kuusamo, Lounais-Suomi).
Pohjanmaalla se on harvinainen.
Uusi kasvupaikka löytyi Pitkäjärven luoteispäädyn rantaletolta. Versoja esiintyi alueella
laajalti.
Pallilahti 70669-34848, pk 2341 12
Aiemmat kaksi tiedossa ollutta alueellista esiintymää ovat Reisjärven Rautamullansuo
(ei kaava-aluetta) ja Sievin Tuomikonneva. Rautamullansuo on turvetuotannossa ja lajin
epäillään häviävän kyseiseltä paikalta (Issakainen 1988).
Pallilahden letto tulisi suojata kaavallisesti.
Lehmus (Tilia cordata) on eteläisten lehtojen tyyppipuulaji. Sen pohjoiset esiintymät
ovat jälkiä aiemmasta ilmastollisesta lämpökaudesta. Useimmat pohjoiset lehmukset
eivät nykyisessä ilmastossa enää kykene lisääntymään. Reisjärven Pitkäjärven
seitsemän lehmuksen ryhmä on ollut kauan tunnettu ja kohdetta pidetään nykyisin lajin
pohjoisimpana luontaisena kasvupaikkana.
Kokkoniemi 70617-33900, pk 2341 12
Alueellisesti tunnetaan kaksi muutakin kasvupaikkaa, molemmat Pyhäjärveltä
(Issakainen 1988).
Kokkoniemi on mukana lehtojensuojeluohjelmassa (valtioneuvoston periaatepäätös
13.4.1989). Kohde tulee huomioida myös kaavallisesti.

Motiivi Oy

Tmi Arto Hautala
Ympäristö- ja kalatalouspalvelut

13

Lehtohorsma (Epilobium montanum) on alunperin lehtokasvi, joka sittemmin on
levinnyt kulttuuriympäristöön. Eteläinen kasvi, jonka pohjoisraja kulkee Oulun
tienoilla.
Kunnan ainoa ja jo vanhastaan tunnettu (Issakainen 1988) kasvupaikka on
Norssinjärven Myllymäki.
Myllymäki 70680-33897, pk 2341 12
Alueellisesti tunnetaan kaksi muuta luontaista kasvupaikkaa, molemmat Pyhäjärveltä
(Issakainen 1988)
Myllymäen lehtipuustoinen vanha niitty on esitetty metsälakikohteeksi, jonka
ominaisuudet tulisi pyrkiä säilyttämään.
Nuijasara (Carex buxbaumii ssp. buxbaumii) kasvaa avoimilla letoilla sekä järvien
ja jokien soistuneissa rantapalteissa,tulvanalaiset kasvupaikat ovat tyypillisiä. Itä- ja
Pohjois-Suomen ulkopuolella harvinainen.
Uusi kasvupaikka löytyi Pitkäjärven luoteispäädyn letolta, missä lajia kasvoi
muutamien kymmenien neliöiden alalla yli sata versoa.
Pallilahti 70668-34848, pk 2341 12
Alueellisesti kasvista on aiemmin vain kaksi tiedossa olevaa esiintymää muista kunnista
(Issakainen 1988)
Pallilahden letto tulisi suojata kaavallisesti.

Silmälläpidettävät
Haarapalpakko (Sparganium erectum ssp. microcarpum) on rehevien ja suojaisten
rantojen ja ojien vesikasvi. Yleinen vain Lounais-Suomessa, esiintymiä harvakseltaan
napapiirille saakka.
Laji kasvoi Reisjärven rannoilla kahdessa kohteessa, Kyrölänlahdessa ja Kalajanjoen
luusuassa.
Lahdenmäki 70567-34002, pk 2343 02
Koulu 70590-34013, pk 2343 05
Kalajanjoen esiintymä on ollut jo aiemmin tiedossa (kasvimuseon tietokanta), kasvusto
näyttäisi laajentuneen entisestään. Myös Kyrölänlahdelta Susisaaren puoleiselta
vesialueelta (ei kaava-aluetta) on aiempia havaintoja lajista.
Koulun rantakasvusto on esitetty suojattavaksi kaavallisesti läheisen rantalehdon
kanssa.
Keltakurjenmiekka ( Iris pseudacorus) on levinneisyydeltään haarapalpakon
kaltainen, myös kasvupaikkavaatimukset ovat paljolti yhteneväiset. Kurjenmiekka
viihtyy myös virtaavassa vedessä sekä kosteilla maapohjilla. Laji on rauhoitettu Oulun
ja Lapin lääneissä.
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Laji havaittiin inventointialueella Kiljanjärven (Kotijoen suu) ja Reisjärven (Salojoen
varsi) rannalta. Molemmat pienet esiintymät olivat mitä ilmeisemmin istutusperäisiä.
Reis:

Levälä 70567-34005 pk 2343 02

Kiljan: Pajulahti 70609-33954, pk 2343 02
Esiintymien huomioiminen kaavallisesti ei ole tarpeen .

Ketonoidanlukko (Botrychium lunaria) viihtyy hiekkaisilla laidunkedoilla, pihoilla
ja pientareilla ja on siten tyypillinen perinnebiotooppikasvi. Tavataan harvinaistuneena
koko maassa. Valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji.
Perinnebiotooppikartoitusten (Tikkanen ym 1999) yhteydessä laji tavattiin
Köyhänjärven rantaniityltä.Lajista on tiedossa tämän lisäksi vain yksi kasvupaikka
Reisjärven kunnasta. Molemmat kasvupaikat sijoittuvat Pihtiputaan-Reisjärven harjulle.
Honkimäki 70569-34048, pk 2343 05
Kohde on esitetty säilytettäväksi perinnebiotooppina maanomistajan niin halutessa.
Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus) on eteläinen lehtojen ja tuoreiden
metsätyyppien laji. Esiintyy Pohjanmaalla harvakseltaan Oulun korkeudelle saakka.
Laji on rauhoitettu (LsL 42§).
Kevätlinnunherneen kasvupaikkoja löytyi inventoinnissa Reisjärven luoteisrannalta ja
Kiljanjärven koillisrannalta. Kohteet olivat ainakin osaksi vanhoja laidunmaita tai
niittyjä nykyisinkin viljeltyjen peltoalueiden laiteilla.
Reis:

Rautohaka 70587-34005, pk 2343 02

Kiljan: Kohisevanmäki 70607-33961, pk 2343 02
Rautohaan kuiva lehtoharjanne tulisi huomioida metsälakikohteena
Kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae) on levinneisyydeltään haarapalpakon ja
kurjenmiekan kaltainen. Tämä irtokellujakasvi esiintyy etupäässä suojaisissa ja
rehevissä järvenlahdissa ja lammikoissa.
Kilpukka näytti olevan yleinen sekä Reisjärven että Vuohtajärven suojaisilla rannoilla.
Lukuisia havaintopaikkoja (yli 10) ei ole syytä luetella.
Esiintymät eivät tarvitse kaavallista huomiota.
Metsävirnaa (Vicia sylvatica) esiintyy Etelä-Suomesta Oulun lääniin asti, mutta
yleisin se on E-Suomessa. Kasvaa tuoreissa metsissä, lehdoissa, kivikoissa ja
tienpenkereillä.
Laji kasvoi Kiljanjärven luoteispäässä rantaluhdalta nousevassa metsärinteessä.
Pajulahti 70610-33954, pk 2343 02
Esiintymä ei anna aihetta kaavalliseen tarkasteluun.
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Musta-apila (Trifolium spadiceum) on maassamme ihmisen mukanaan tuoma
muinaistulokas, joka kasvaa tuoreilla niityillä, pientareilla ja polunvarsilla. Laji on
yleisin Etelä-Suomessa, mutta harvinaistumassa sielläkin.
Inventoinnissa laji havaittiin kolmelta tienpenkan kasvupaikalta Norssinjärveltä ja
Kangaspäänjärveltä. Lisäksi kaava-alueelta tunnetaan ennestään kolme muuta
esiintymää, kaksi Kiljanjärveltä ja yksi Köyhänjärveltä. Lisäksi kaava-alueen
ulkopuolelta tiedetään 7 esiintymää (kasvimuseon tietokanta)
Norssi: Tialanperä 70697-33885 (uusi havainto)
Myllymäki 70680-33900
Kangas: Rajaniemi 70643-33917 (uusi havainto)
Kiljan: Ollikkamäki 70609-33953
Louhela 70593-33965
Köyhän: Kpa 70572-34046
Esiintymät eivät anna aihetta kaavalliseen tarkasteluun.
Näsiä (Daphne mezereum) kasvaa lehdoissa ja lehto- sekä lettokorvissa. Sitä esiintyy
runsaasti Etelä- ja Itä-Suomessa, mutta harvinaisena muualla maassa.
Inventoinnissa lajia havaittiin kolmella kohteella Pitkäjärven lounaisrannalla sekä
yhdellä kohteella Vuohtajärven luoteisrannalla.
Pitkä:

Kukka-aho 70657-33859, pk 2341 12 (kymmeniä versoja)
Kallioperä 70649-33868, pk 2341 12 (laajahkolla alueella harvakseltaan)
Varpuniemi 70616-33888, pk 2341 11 (muutama verso)

Vuohta: Vattuniemi 70576-33954 (muutama verso)
Kukka-aho esitetään suojattavaksi kaavallisesti. Kallioperän kasvupaikka tulisi
huomioida metsälakikohteena ja Vattuniemi perinnebiotooppikohteena.
Pitkäpääsara (Carex elongata) on rehevien korpimetsien, kosteiden niittyjen ja
puronvarsien laji. Se kasvaa yleisimpänä maan etelä- ja keskiosissa ja harvinaisempana
napapiirille saakka.
Laji tavattiin yhdeltä kasvupaikalta Pitkäjärven luoteisrannalta.
Pikku-Honkaniemi 70633-33877, pk 2341 12 (kymmeniä versoja)
Kasvupaikka tulisi lajistokokonaisuuden vuoksi suojata kaavallisesti.
Pussikämmekälle (Coeloglossum viride) tyypillisiä kasvupaikkoja ovat lehdot,
lehtomaiset metsät, tuoreet niityt ja letot. Esiintyy laikuttaisesti koko maassa. Lajin
harvinaistumiseen on vaikuttanut mm. metsälaidunnuksen loppuminen.
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Laji tavattiin yhdeltä haavikkoiselta kasvupaikalta Köyhänjärven koillisrannan
penkalta. Kohde on ilmeisesti vanhaa laidunmaata.
Salo 70567-34050 (muutama verso)
Kohdetta esitetään metsälakikohteeksi laidunnusmahdollisuuksin.
Sormisara (Carex digitata) on eteläinen lehtojen, lehtomaisten kangasmetsien ja
lettokorpien laji. Esiintyy harvinaistuvana Oulun läänin pohjoisrajalle saakka.
Lajin kasvupaikkoja löytyi yhdeksän
Pitkä:

Kukka-aho 70657-33859, pk 2341 12

Pikku-Honkaniemi 70633-33877, pk 2341 12
Uudenmäenniemi 70623-33897, pk 2341 12
Norssi: Myllymäki 70680-33900, pk 2341 12
Kiljan: Kohisevanmäki 70607-33961, pk 2343 02
Reis:

Koulu 70589-34014, pk 2343 03
Rautohaka 70587-34005, pk 2343 02
Hirviniemi 70580-33997, pk 2343 02

Vuohta: Hyvösenniemi 70554-33961, pk 2343 02
Lajin esiintyminen sinällään ei tarvitse kaavallista huomiota. Osa kasvupaikoista on
lajistokokonaisuuden vuoksi esitetty suojattavaksi.
Vaaleasara (Carex livida) esiintyy koko maassa, mutta Oulun läänin eteläpuolella
harvinaisena. Kasvupaikkoja ovat letot, keskiravinteiset rimpinevat ja suoniityt.
Laji kasvoi Pitkäjärven molempien päätyjen lettosoilla.
Pallilahti 70669-34848, pk 2341 12
Varpuneva 70612-33891, pk 2341 11
Suot tulisi suojata harvinaistuneina elinympäristöinä kaavallisesti.
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Kuva: Lehtomatara ja pitkäpääsara Honkaniemen lehtokorvessa

6. KOHDEKUVAUKSET
Seuraavassa käydään suunnittelualueen järvet kuvailevasti läpi. Kuvailuosat ovat lyhyet
ja kasvillisuuden päätyyppeihin keskittyvät. Alueen yleisille luontotyypeille luontaista
lajistoa ei juurikaan käydä läpi. Huomionarvoiset erityiskohteet toimenpideesityksineen selvitetään tarkemmin kohdekuvausten lopussa. Erityiskohteet on jaoteltu
Tärkeisiin luontokohteisiin, Perinnemaisemakohteisiin ja Muihin kohteisiin. Tärkeiden
luontokohteiden alle on koottu uhanalaisten lajien tärkeimmät kasvupaikat sekä metsä-,
vesi- tai luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit. Perinnemaisemakohteet
pitävät sisällään sekä lajistollisilta että maisemallisilta ominaisuuksiltaan tärkeitä
kulttuurimaisemakohteita. Viime vuosina karjan rantalaidunnus on kaavoitettavien
järvien rannoillakin yleistynyt nopeasti - ilmeisenä syynä maatalouden erityistuet.
Tähän selvitykseen otettujen kohteiden toivoisi olevan sekä tuen että laidunnuksen
piirissä myös mahdollisen niukkuuden aikana. Muut kohteet -luokkaan on sisällytetty
muutama suojaamisen arvoinen historiallinen kohde sekä joitakin maisemakohteita.
Kohteiden karttarajaukset löytyvät liitteestä 1.
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PITKÄJÄRVI
Pitkäjärvi on kohteista luonnontilaisin ja luontotyypeiltään monimuotoisin. Erityisen
runsaasti kohteessa esiintyy ravinteisia luontotyyppejä niin rantasoilla kuin metsissäkin.
Järven pitkä lounaisranta on hyvin rikkonaista ja pienipiirteistä kumpumoreeenikkojen
aluetta. Kallioperän ravinteisuus heijastuu erityisesti täällä luontotyyppien rehevyyteen.
Pienialaisia lehtoja, lehtokorpia ja lehtomaisia kankaita (OMaT/GOMaT) on
rantametsissä alueellisesti poikkeuksellisen paljon. Loputkin rantametsät ovat lähinnä
tuoreita metsätyyppejä (DeMT) ja ruohoisia korpia. Rehevyyttä kuvaavasti alueella
kasvavat yleisinä mm. metsäruusu, nuokkuhelmikkä, karhunputki, käenkaali ja
sudenmarja.
Rannan keskivaiheilla, Tallanlahden-Raudassaarten välisellä alueella, rantametsät ovat
lähes kauttaaltaan vanhoja. Kohdalle, sekä taustalle että rantaan, sijoittuu valtion maita,
joiden inventoinnissa on kiinnitetty huomiota samaan asiaan (Natura Borealis 1999).
Vanhat raidat, pihlajat ja haavat ovat alueella yleisiä havupuiden ohella. Muun muassa
näsiää ja hiirenporrasta kasvaa alueen korpimaisilla paikoilla yleisesti.
Edellä mainitun alueen ulkopuolella metsiä on hakattu laajalti viime vuosikymmeninä ja
eriasteiset taimikot ovat yleisiä.
Koillisranta on pääosin avointa tai puoliavointa suorantaa. Maisemallisesti merkittävä
(Natura Borealis 1999) pohjoisosan ojittamaton avosuoalue sijoittuu valtion maalle,
jota tässä inventoinnissa ei käyty läpi. Yksityismaiden väli Tuhkaniemestä
Syväniemeen koostuu sekä ojitetuista että ojittamattomista soista sekä muutamista
rannan pienialaisista kangasrämeistä tai kangasmetsäkumpareista. Käytännössä kaikki
kuivemmat kumpareet on jo otettu mökkiasutuksen käyttöön. Ojitetut suo-osat, lähinnä
isovarpurämeitä, kasvavat maiseman sulkevaa riukuasteen mäntyä. Ojittamattomat
suoalueet ovat puoliavoimia tai avoimia isovarpu- ja rahkarämeitä. Rannat ovat
pääasiassa töyräsmäisiä , ei luhtaisia. Pienissä niemekkeissä näkyy yleisesti jäiden
puskemia korkeahkoja rantavalleja. Kankaiden kasvillisuus on lähinnä kangasrämeen
omaista tai kuivahkoa kangasmetsää. Karinniemen isompi rantakangas on kuitenkin
lehtoinen ja lehtipuuvaltainen. Kankaalla on merkkejä vuosikymmenien takaisesta
laidunnuksesta, samoin kuin vastarannalla olevassa Iso-Honkaniemessäkin.
Syvänniemen taustalla olevassa Tervalammessa havaittiin kaakkuripari yhden poikasen
kera. Kotikangas on kauttaaltaan tuoretta kuusivaltaista ja varttunutta metsää.
Kankaalla havaittiin kolme ukkometsoa. Sekapuustoista lehtoa löytyy kankaan
Uudenmaanniemestä. Kokkoniemen autioituneen pihan ympäristöstä löytyy reheviä
leppävaltaisia reunametsälaikkuja.
Hämeenlahden rannat ovat laajalti alavia ja korpisia. Vanhat rantapellot ovat nyttemmin
metsittymässä. Jylmänkukkula Hämeenlahden suulla on erikoisen teräväreunainen ja
korkea moreenikumpare, maisemallisesti komea.
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Tärkeät luontokohteet
1. Pallilahden letto
Pitkäjärven vedet ohjautuvat Vääräjokeen lettoisen suoalueen läpi. Varsinaisen luusua
sijoittuu paikalla olevan rantakankaan pohjoispuolelle, mutta mitä ilmeisimmin myös
kankaan eteläpuolitse tapahtuu valuntaa tihkumalla, tulva-aikaan selvänä
virtaamanakin. Kosteikon kasvillisuustyyppit ovat luhtaletto (LuL) ja rimpinen
lettoräme (LR). Puu-ja pensaskerroksen lajistoa ovat ovat harvakseltaan kasvavat
männyt, kataja, tuhkapaju ja paatsama. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat siniheinä,
luhtarölli ja jouhisara. Keskusalue on osin rimpinen. Rimpilajistoon kuuluivat mm.
villapääluikka ja vaaleasara(S). Hirssisaraa(V) kasvoi alueella yleisenä. Nuijasaraa(V)
löytyi muutaman kymmenen neliömetrin alalta runsaasti. Alueelta löytynee
tarkemmalla etsinnällä lisääkin harvinaistunutta lettolajistoa. Myös Vääräjoen valtion
maiden läpi kulkeva alkuosa tulisi tutkia tarkemmin.
Kohde tulisi suojata kaavallisesti sl-merkinnällä ja aluetta kuivattavat toimenpiteet tulee
estää. Nykyisen kaltaisella rantakankaan loma-asutuksella ei ole vaikutusta leton
kasvillisuuteen. Kankaalle leton läpi kulkevalla tiellä ei saa sulkea veden
läpivirtausmahdollisuutta.

2. Kukka-ahon lehto
Kukka-ahon läpi laskee osin ojitettu tulvapuro, joka alaosastaan haarautuu polveilevaksi
luonnonuomaksi. Puron ympäristö on pääosin lehtokorpea, osin lehtoa. Puusto on
kuusen, koivun ja männyn sekapuustoa. Raitaa ja haapaa esiintyy harvakseltaaan.
Paatsama kasvaa puronvarren pensaskerroksessa runsaansa. Kenttäkerroksessa
kasvavat alueellisesti hyvin harvinaiset lehtokasvit lehtomatara (E) ja
mustakonnanmarja (E), molemmat runsaina. Näsiä(S) kasvaa alueella niin ikään
kattavasti. Muuta lajistoa ovat mm. hiirenporras, koiranvehnä, sudenmarja, korpi- ja
aho-orvokki, huopaohdake ja tähtitalvikki.
Lehto tulisi suojata kaavallisesti sl-merkinnällä. Puusto tulisi jättää ydinosalla
luonnontilaisena varjostuksesta riippuvaisen kasvillisuuden säilyttämiseksi paikalla.
Lähelle rakennettun mökin toiminnot, lähinnä piha-alueen tai rakentamisen laajennus,
tulisi suunnata rakennuksen itäpuolelle. Kaivettua tulvapuroa voitaisiin selvästi
viettävältä osaltaan entistää pintavalutuksen omaisesti. Ranta on rajauksen kohdalla
huonosti rakentamiseen soveltuvaa, niemeke on alava ja tulvan alla käyvä.
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Kuva: Nuijasara Pallilahden letolla (luontokohde 1)

Kuva: Näsiä ja mustakonnanmarja Kukka-ahon lehdossa (luontokohde 2)

3. Pikku-Honkaniemen lehtokorpi
Lehtokorven ydinalue sijoittuu kahden moreenikumpareen väliseen
tulvapuronotkelmaan. Puro on aikoinaan ojattu. Notkelma on luonnontilainen, runsaasti
lahopuuta sisältävä vanhan metsän laikku. Puulajistoa ovat kuusi, koivu ja harmaaleppä
sekä vanhat raidat. Ravinteisuudesta kertovat komeat hiirenporraskasvustot sekä
lehtomataran(E) runsaat versostot alueella. Huomionarvoista kasvillisuutta olivat myös

Motiivi Oy

Tmi Arto Hautala
Ympäristö- ja kalatalouspalvelut

21

pitkäpääsara(S) ja korpikaisla. Mustaherukka, sudenmarja, lehtokorte, mesiangervo ja
korpiorvokki olivat alueen yleiskasveja.
Tämä erityisen näyttävä lehtokorpi tulisi ensisijaisesti suojata sl-merkinnällä.
Notkelman ja järven väliin jäävä korte-ruohokorpialue on ollut
avo/harvennushakkuussa, lehtomatara (kuihtuneena)ja pitkäpääsara kasvavat kuitenkin
tälläkin alueella ja aluerajaus lienee syytä tehdä rantaan saakka. Ranta on laadultaan
huonosti rakentamiseen soveltuvaa.

4. Varpunevan lettoräme ja puronvarsiluhta
Tällä rantasuolla on selvät lettopiirteet, mutta ainakin heinäkuun inventointiaikaan suo
vaikutti kuivahtaneelta. Keskeiseltä osaltaan suo on ruopparimpistä lettorämettä (LeR).
Suolla kasvaa harvakseltaan riukumäntyjä. Siniheinä, vaaleasara(S) ja järvikorte ovat
näkyvimpiä kenttäkerroksen lajeja keskusosilla. Rannoilla ja puronvarressa kasvaa
laajahkosti sara- ja ruoholuhtaa (SRhLu) päälajeinaan mm. jouhisara, luhtavilla,
terttualpi, järvikorte, suoputki ja luhtakuusio.
Suo tulisi harvinaistuneena luontotyyppinä suojata sl-merkinnällä. Mahdollisuus suon
käyttämiseen taustaojitusten pintavalutuskenttänä tulisi selvittää ja alueen
lisäkuivuminen näin estää.

5. Kokkoniemen lehmukset
Maamme pohjoisin luontainen lehmuksen kasvupaikka. Kohde on jo pitkää ollut
maanomistajan suojaama ja nykyisin mukana myös lehtojensuojeluohjelmassa. Alueella
kasvaa seitsemän vanhahkoa lehmusta. Aluskasvillisuus on paikalla suurruohoinen;
vadelmaa, mesiangervoa, nokkosta, karhunputkea yms. Vaateliaampaa lajistoa ei
havaittu.
Kohde tulisi huomioida suojeluohjelman mukaisella rajauksella ja SL -merkinnällä. Ei
sinällään estä niemekkeen rantarakentamista.

6. Lehtokorpilaikku
Pensasluhdan ja hakkuuaukean väliin jäävä ravinteikas sekametsäkorpi. Laikulla kasvaa
vanhoja raitoja, paatsamaa ja halavaa. Laikun läpi kulkee tulva-aikainen purouoma.
Kenttäkerroksen lajistoa ovat koiranvehnä, metsäruusu, karhunputki, käenkaali,
sudenmarja, korpi-imarre, nuokkuhelmikkä ja metsäalvejuuri.
Metsälain mukainen lehtokorpilaikku, jonka ominaispiirteet tulisi metsänkäsittelyssä
säilyttää.

7. Karinniemen lehto
Karinnevan ympäröimä metsäsaareke koostuu ruohokorvesta, lehtokorvesta ja
lehtimetsäkankaasta, keskeisiltä osiltaan lehdosta. Ilmeisesti alueen lehtipuustoisuus ja
rehevyys lienee ainakin osaksi perua vanhasta laidunnus- tai niittykulttuurista. Puusto
koostuu pääasiassa koivusta, haavasta ja harmaalepästä. Pari vanhaa ja kookasta kuusta
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erottuvat lehtivihreydessä tummempina laikkuina. Kenttäkerroksessa runsaita ovat
tesma, vadelma, nokkonen, nuokkuhelmikkä, lillukka, metsäruusu, mesiangervo ja
karhunputki. Erityislajistoa ei havaittu. Lehtokerttu ja sirittäjä pitivät aluetta reviirinään.
Metsälain mukainen lehtolaikku ja lehtimetsäkuvio, jonka ominaispiirteet tulisi
metsänkäsittelyssä säilyttää. Ei estä rantarakentamista.

8. Tervalampi ja taustaneva
Tämä noin 1,2 ha pinta-alaltaan oleva lampi on lähes luonnontilainen pienvesi.
Kooltaan (yli 1 ha) lampi ei suoraan nauti vesilain tai metsälain tarkoittamaa pienvesien
suojaa. Lammessa havaittiin alueellisesti harvinainen kaakkuripari (valtakunnallisesti
silmälläpidettävä laji) poikasen kera. Kaakkuri edellyttää pieneltä pesimälammeltaan
sijaintia avosoiden reunalla jo lentoonlähdön vaikeudenkin takia. Lammenn
pohjois/itäpuoli on juuri tällaista avosuota. Lammen ja Pitkäjärven välissä olevalla
rämeellä on tehty viime vuosien aikana ojituksia.
Avosuo lampineen tulisi arvokkaana elinympäristönä suojata luonnontilaa muuttavilta
kuivatustoimilta sl-merkinnällä. Ei rantarakentamista.

Muut kohteet
9. Maisemasuot
Pitkäjärven koillisrannan puoliavoimet tai avoimet ojittamattomat suot väleillä
Pallikangas-Metsomaankangas ja Rieskaniemi-Karinniemi ovat järvimaisemallisesti
kauniita. Metsälain tarkoittamiksi arvokkaiksi elinympäristöiksi alueet lienevät liian
laajoja (Meriluoto ja Soininen 1998), eikä soilta ole tavattu erityistä kasvi- tai
eliölajistoa. Pallikangas.Metsomaankangas -välillä on muutama pieni ja rakentamaton
rannan metsäsaareke, jotka täyttävät metsälain kriteerit. Alueet tulisi kuitenkin
huomioida kaavassa lähinnä maisemallisten arvojensa vuoksi ja pyrkiä säilyttämään
niiden luonnontilaisuus.Soiden jääminen luonnontilaan olisi suotavaa myös Pitkäjärven
vedenlaatuongelmien vuoksi, jotka ovat seurausta juuri metsäojituksista ja
turvetuotannosta (Mikkola ja Pakkala 1997)

NORSSINJÄRVI JA KANGASPÄÄNJÄRVI
Näiden pitkänomaisten järvien kaava-alue on maisemallisesti maatalouden sekä kylä- ja
lomasutuksen kyllästämä. Alue muodostaa latvaosan Reisjärven kunnan keskeisiä
järviä ympäröivästä valtakunnallisestikin arvokkaasta kulttuurimaisema-alueesta
(Ympäristöministeriö 1992).
Järvet ovat luonnoltaan hyvin samankaltaiset. Maaperä on hienojakoista ja
kivikkorantoja on vähän. Rantamatalaa kattaa lähes kauttaaltaan muutamasta
kymmeneen metriä leveä vesikasvillisuusvyöhyke päälajistonaan järvikorte ja -ruoko,
rantapalpakko, ratamosarpio, uistinvita, ulpukka, vesisara ja laikuttaisesti myös
järvikaisla. Suomenselällä harvemmin tavattava ranta-alpi kukki paikoin vesirajassa.
Rantojen nopea syveneminen rajoittaa ilmaversois- ja kellulehtikasvillisuuden
leviämisen kauemmaksi rannoilta, laajimmat vesikasvillisuusalueet löytyvät järvien
liettyneistä päädyistä ja joistakin lahdista. Peltojen ja veden väliin jäävät kapeat
rantametsäkaistaleet ovat ravinteisia ja sekapuustoisia ruohokorpia. Leppä on pääpuulaji
ja kenttäkerroksessa näkyvimipiä lajeja ovat huuhtoutuvista typpiravinteista kielivät
kulttuurikasvit kuten mesiangervo, maitohorsma, nokkonen ja pelto-ohdake. Pelto-

Motiivi Oy

Tmi Arto Hautala
Ympäristö- ja kalatalouspalvelut

24

ohdake on vallannut paikoin viljelemättömiksi jääneet peltokuviot tehokkaasti.
Kuivemmissakin kangasmetsäkaistaleissa näkyy lähes kaikkialla vanhoja laidunnuksen
merkkejä. Kasvilajistossa näitä ovat mm. rohtotädyke, ahomatara ja ahomansikka.
Musta-apila (S) kasvaa useisssa paikoissa rantoja kiertävien kyläteiden penkoilla.

Tärkeät luontokohteet
1. Myllymäen lehtipuustoinen vanha niitty
Myllymäki on Norssinjärven rannassa poikkeuksellisen luonnontilainen alue, jossa
kuitenkin näkyy kaikkialla myös vanhan tilanpidon jäljet. Tilan vanhat rakennukset ovat
autioituneet ja entisille pelloille on jälleen leviämässä metsäkasvillisuutta. Mäen
harjanne on lehdoksi luokiteltavaa vanhaa kuusimetsää. Lajistoon kuuluvat mm.
sormisara(S), sudenmarja, käenkaali ja isoalvejuuri. Leppää kasvaa sekä aluspuustona
että puhtaampina pieninä metsälaikkuina. Lakialueella on myös vanha tervahauta.
Myllymäen järven puoleisella rinteellä on pitkin matkaa eri ikäisiä ja metsittyneitä
vanhoja niittyjä//hakamaita Suuresta osasta on muodostunut nyttemmin rannan likeisiä
lehtokorpia. Vanhan tilakeskuksen läheisyydessä on kuivempaa aluetta, johon on
kasvanut rehevä lehtipuumetsikkö ja jonka pohjakasvillisuudessa monet niittylajit
edelleen viihtyvät. Puusto on koivuvaltainen, myös haapaa ja leppää esiintyy.
Kenttäkerroksessa kasvavat mm. kalvassara, tuppisara, jänönsara, rohtotädyke,
ahomansikka, ahomatara ja kissankello. Uhanalaislajistosta alueella kasvavat
aholeinikki(V) ja lehtohorsma(S).
Kohde ei ole luonnonsuojelu- tai metsälain varsinaisesti nimeämä säilytettävä
luontotyyppi. Sen metsäluonnon monimuotoisuutta lisäävät ominaispiirteet tulisi
kuitenkin pyrkiä säilyttämään hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti.

Muut kohteet
Molemmilla järvillä kulttuurimaisema on säilynyt varsin kauniina. Erityisesti
Kangaspäänjärven lounaisrannan ja itäpäädyn avoin ja kumpuileva peltomaisema
kumpujen päälle sijoittuvine tilakeskuksineen on ainakin pohjalaista silmää erityisesti
miellyttävä. Avoimen peltorannan mökittyminen ei monissa maisemakohdisssa
olisikaan kovin suotavaa.
Kuva: Myllymäen
lehtipuustoinen vanha
niitty (luontokohde 1)
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KILJANJÄRVI
Myös Kiljanjärvi on viljelyalueiden kattavasti reunustama kulttuurijärvi. Järvellä näkyy
hyvin sen synty jonkinlaiseen peruskallion murroskohtaan (Kemiläinen 1990). Pitkän
sivun rannat ovat korkeat ja varsinaisia rantaluhtia esiintyy vähemmän. Koillisrannalla,
Kohisevanmäki-Muhola -välillä rannat ovat kivikkoiset ja tyystin luhdattomat.
Laajimmat vesikasvillisuusalueet ja luhdat löytyvät järven päädyistä. Vesikasvillisuus
muodostuu suurelta osin järvikortteesta, ulpukasta, ranatpalpakosta ja uistinvidasta.
Kasvustot eivät ole missään erityisen tiheitä. Järviruoko ja -kaisla kasvavat lähinnä
pieninä saarekkeina siellä-täällä. Luhtalajisto on tavanomaista.
Peltojen ja veden väliin , jyrkälle rantavallille ja sen kapeahkolle vesijättöpohjalle, on
tyypillisesti muodostunut rehevä harmaaleppäkorpi, jonka kasvillisuus on lajistoltaan
Norssin- ja Kangaspäänjärven kaltainen. Metsäruusu, ahomansikka ja punaherukka
kasvavat yleisinä kuivilla penkoilla.
Rannan lähelle sijoittuvilla metsäkankailla on täälläkin merkkejä vanhasta niitty- ja
laidunnuskulttuurista. Koillisrannan Kohisevanmäen pohjoisosan vanhat niityt ovat
metsittyneet ja alueen rantamökkien taustalla kasvaa nykyisin rehevää sekapuustoa.
Aluskasvillisuudessa havaittiin mm. kevätlinnunherneen(S) muutama versosto sekä
sormisara(S) ja paimenmatara. Erityiskohteen arvoihin kokonaisuus ei kuitenkaan yllä.
Myös kaakkoisrannan Hautakankaan -Kettukallion järvenpuolirinteet olivat kauttaaltaan
reheviä metsätyyppejä, joita joskus lienee kaskettukin. Alueelta löytyy
kuoppakaivantoja, ilmeisesti vanhoja säilytyskellareita. Erityislajistoa ei havaittu.

Tärkeät luontokohteet
1. Leppiniemen männyt
Järven kaakkoispäädyn peltoaukealla, tilojen väliselle rajalla kasvaa muutama kookas ja
leveäoksainen mänty. Puut ovat tasaisessa päätypeltojen maisemassa kaunis
yksityiskohta.
Puut tulisi pyrkiä säilyttämään maisemassa niiden elinajan. Puiden runkojen läpimitta
1,3 metrin korkeudella ei liene kuitenkaan ainakaan vielä luonnonsuojeluasetuksen
kuvailemaa 60 senttimetriä, jolloin niiden voitaisiin katsoa nauttivan myös
luonnonsuojelulain tarkoittamaa maisemapuiden suojaa.

Perinnemaisemakohteet
2. Ollikkamäki-Leppälahti-Louhela
Järven kulttuurimaisemakuva on kauttaaltaan kaunis. Erityisen näyttävä
aluekokonaisuus on kuitenkin Leppälahdellekin ulottuva Ollikkamäki-Louhela -väli
järven luoteisrannalla. Maasto on täällä kauniisti kumpuilevaa ja näkyvä asutus
muodostuu lähinnä mäen harjanteille sijoittuneista maatiloista. Kumpula ja sen kautta
kulkevan tilustien ympäristö on maiseman ydinaluetta. Sekä Kumpulan, Kumpuniemen
että Parkkilan tiloilla karja laiduntaa rantapelloilla ja osin rannassakin. Louhela
vanhoine päärakennuksineen ei enää ole vakituisesti asuttu, mutta rakennuksia pidetään

Motiivi Oy

Tmi Arto Hautala
Ympäristö- ja kalatalouspalvelut

26

kunnossa. Pihapiirissä viihtyivät mm. harakankello, poimulehti, nurmitatar,
rohtotädyke, ahomansikka ja ahomatara. Louhelan rannassa on vuosikymmeniä
aiemmin havaittu kasvaneen nuijasaran(V), nyttemmin kasvi on paikalta hävinnyt.
Olisi suotavaa, että alue säilyisi vielä pitkään viljelyalueena ja ettei sen peltoaukeille
sijoitettaisi irrallista loma-, omakoti- tai taaja-asutusta.

3. Koivuharjun rantahaka
Koivuharjun kahden mäkiharjanteen väliin sijoittuva lahdenpohjukka rinteineen toimi
inventointikesänä hevoshakana. Kohde on maisemallisesti kaunis yksityiskohta kylätien
varrella. Erityiskasvillisuutta kohteessa ei havaittu. Mikäli maatalouden erityistukien
avulla paikalle rakennettaisiin vielä perinteisempi aita nykyisen paimenpojan tilalle,
olisi kohde todellinen silmänilo.
Kohteen ominaispiirteet tulisi säilyttää maanomistajan niin halutessa. Maatalouden
erityistukien jaossa kohde tulisi huomioida paikallisesti tärkeänä hakamaana.
Kuva: Näkymä
Kumpulasta
(perinnemaisemakohde 1)
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Kuva:
Koivuharjun
rantahaka
(perinnemaisemakohde 2)

REISJÄRVI
Reisjärven suuntautuneisuus on jo edellisiä järviä heikompaa. Järven itäosissa on
polveilevia lahtialueita, joilta löytyy sekä laajoja vesikasvillisuusvyöhykkeitä että
pitkälti alavia luhta- ja suorantoja. Susi- ja Niittusaaren rajaama Kyrölänlahti on
kauttaaltaan matala ja vesikasvillisuuden, lähinnä ulpukan, uistinvidan, rantapalpakon ja
järvikortteen, laikuttama. Kilpukka(S) ja haarapalpakko(S) kasvavat suojaisessa
lahdessa useilla ranta-alueilla. Lahteen laskevan Salojoen varressa versoi
keltakurjenmiekka(S), esiintymä lienee kuitenkin istutusperäinen, vierestä löytyi myös
vuohenkello. Länsipuoleinen Kumpuniemi on suurelta osin vanhaa peltoa, jolle
nyttemmin on kasvanut ruohoinen koivukorpi luhtarantareunuksineen. Sitkiänlahti on
rannoiltaan laajasti pensas- ja suursaraluhtainen, alavuutta lisäävät taustan ojitetut, jo
puustoa kasvavat korpirämeet ja rämeet. Luhdan edessä kasvaa lisäksi parhaimmillaan
sadoissa metreissä laskettava tiheä korte ja -ruokokasvusto. Hakalansaari on osa
Pihtiputaan-Reisjärven harjua ja sen selkävedelle suuntaava kärki on tyrskyrantainen.
Kärki on maisemallisesti kaunis, paikalla kasvaa muusta puustosta erottuva suuri mänty.
Hakalansaaren tyvelle, selkäveden puolelle on aidattu laajahko, muutaman hehtaarin
rantahaka nuorkarjalle. Kantinlahti on jälleen matala Kyrölänlahden tapaan mutta
harvemmalti vesikasvillisuuden pilkuttama. Kantinkangas on soraharjun kuiva
mäntykangas, jonka pohjoisreunalle, kylätien viereen, on pystytetty muinaisen
asutuksen muistomerkki.
Kalajanjoen luusuan molemmilla rannoilla kasvaa jo komeaksi kasvustoksi laajennutta
haarapalpakkoa. Kilpukka esiintyy täälläkin muun kasvillisuuden suojaamissa
lampareissa.
Reisjärven pohjoisrannalle välillä Rautohaka-Hirviniemi sijoittuu korkeiden ja
kuivahkojen rantakankaiden ketju, jotka ilmeisesti lähinnä maanomistajien
myyntihaluttomuudesta johtuen ovat säästyneet liki tyystin mökkirakentamiselta.
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Rannat ovat tällä alueella kuitenkin inventoinnin parhaat loma-asutuksenkin kannalta
katsottuna.

Tärkeät luontokohteet
1. Keskikylän koulun rantalehto ja ranta
Keskikylän koulun ja rannan välissä kasvaa rehevä rinnemetsä ja lehtokorpi, jonka
lajistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja(E), sormisara(S), metsäkurjenpolvi,
ahomansikka, pukinjuuri, nuokkuhelmikkä, ojakellukka ja metsäruusu. Puusto koostuu
mm. harmaalepästä (osin lahopuustona), koivusta ja pihlajasta. Rannassa, Kalajanjoen
luusuassa, kasvaa komea haarapalpakko(S)kasvusto seassaan kilpukkaa(S).
Kohde tulisi suojata sl-merkinnällä luonnontilaa muuttavilta toimilta.
2. Rautohaan kuiva lehtorinne
Rautohaan kankaalla, hieman edempänä rannasta jää kahden peltokuvion väliin kuiva
lehto. Puusto on harjanteella mäntyvaltaista, seassa kasvaa katajaaa. Alempana puusto
muuttuu harmaaleppävoittoiseksi. Rinteessä kasvavat mm. kevätlinnunhernettä(S),
niittyaitovirnaa, hiirenvirnaa, nuokkuhelmikkää, metsäkurjenpolvea, metsäruusua ja
ahomataraa. Varsinkin kevätlinnunherneen ja virnojen runsaus oli silmiinpistävää.
Tyypiltään kasvusto muistuttaa eteläisemmän ja kuivan linnunherne-helmikkä(MeLaT)
-tyypin rinnelehdon kasvillisuutta.
Kohteen ominaisuudet tulisi säilyttää metsänhoidollisesti metsälain ja -aetuksen
tarkoittamana kuivana lehtolaikkuna. Rakentamista ei tulisi kohteeseen ohjata.
3. Hirviniemen kuusikkolehto
Hirviniemen itäpäädyssä, rantapellon vieressä on rehevä pieni lehtolaikku, jossa
haapojen, harmaaleppien ja koivujen alla kasvavat mm. kielo, metsäruusu,
punaherukka, sudenmarja, rohtotädyke, ahomatara, sormisara(S) ja
mustakonnanmarja(V). Jälkimmäistä kohteessa kasvoi vain yksi verso. Myös taustan
kuusikko on lehtomainen, mutta puuston peittävyyden vuoksi sen alla kasvavat vain
käenkaali ja aukkopaikoissa myös sormisara.
Kohteen ominaispiirteet tulisi säilyttää rantametsän hoidossa pienen lehtolaikun
(metsälaki- ja asetus) määritelmän mukaisesti. Rakentaminen kohteelle ei ole suotavaa.
4. Hakalansaaren vanha mänty
Hakalansaaressa, vanhan ladon vieressä kasvaa vanha ja leveäksi kasvanut mänty. Puu
on maisemallisesti komea.
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Puu tulisi pyrkiä säilyttämään maisemassa sen elinajan. Rungon läpimittaa ei mitattu,
mutta se saattaa hyvinkin olla luonnonsuojeluasetuksen kuvailemat 60 senttimetriä 1,3
metrin korkeudelta mitattuna, jolloin sen voidaan katsoa nauttivan myös
luonnonsuojelulain tarkoittamaa maisemapuiden suojaa.

Perinnemaisemakohteet
5. Kantinkankaan pohjoisrannan laidun.
Kantinkankaan hiekkaharjun pohjoislaidalla oli inventointikesänä nuorkarjan noin 2,8
hehtaarin rantalaidun. Laidunnus pitää puoliavoimena tai avoimena maisemallisesti
tärkeää ranta-aluetta järven päädyn ja peltoalueen välissä. Muinaisasutuksen
muistomerkki sijoittuu kohteen viereen. Kohteessa ei havaittu erityislajistoa.
Kohteen ominaispiirteet olisi suotaavaa säilyttää maanomistajan niin halutessa.
Maatalouden erityistukien jaossa kohde tulisi huomioida paikallisesti tärkeänä
hakamaana.

Muut kohteet
6. Rautohaan ja Luomalan rantakankaan vanhat rautahytit
Rautohaan lounaispäädystä ja Luomalan kohdalla olevan rantakankaan koillispäädystä
löytyi syvät, osin kivillä vuoratut maakuopat. Ilmeisesti kyseessä on Rautohaalle
nimenkin antaneet vanhat raudansulatushytit. Niin sanottua meltorautaa sulatettiin järvija suomalmista (mm. Pitkäjärven Rautamullansuo) monin paikoin Keski-Pohjanmaata
maahan vuoratuissa tai erikseen kivistä muuratuissa hyteissä 1600-1800 -luvuilla (Luho
ja Luukko 1957). Kohteet tulisi säilyttää .
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Kuva: Haarapalpakko ja kilpukka
Kalajanjoen luusuassa (luontokohde 1)

Kuva: Muinaisen asutuksen muistomerkki ja rantalaidun Kantinkankaalta
(perinnemaisemakohde 5)
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VUOHTOJÄRVI
Vuohtojärvi on ilmeisestikin kärsinyt säännöstelyjärjestelyistä ja vedenlaskuista Kiljanja Reisjärveä enemmän laakean muotonsa vuoksi. Varsinkin järven etelä- ja
länsilaidalla, käytännössä siis nyt kaavoitettavalla alueella, vallitsee Kemiläisen(1990)
mukaisesti aikoinaan syvään veteen kerrostuneen hienoaineksen aikaansaama
korkokuva, jota kumpumoreenit harvakseltaan rikkovat. Suurempien niemien,
Röökenniemen, Vattuniemen, Lehtoniemen, Hyvösenniemen ja Kiviniemen kainaloihin
jää laajoja vesikasvillisuuden, suursara- ja pensasluhtien sekä harmaaleppäkorpien
peittämiä alueita. Näiden takaa, riittävältä kuivatussyvyydeltä, alkavat puolestaan
viljelyaukeat, jotka on aikoinaan ollut suhteellisen helppo raivata hienojakoiseen
maaperään. Rantarakentamiselle suotuisia alueita löytyy käytännössä vain niemien
kärjistä ja laiteilta.
Leppä-, vattu-, Kellon- ja ”Lehto”lahden alueilla vesikasvillisuusvyöhykkeet ulottuvat
useiden satojen metrien etäisyydelle rantaviivasta - joka sinällään on
säännöstelyjärvessä epämääräinen runsaan luhtaisuuden vuoksi. Poikkeus vahvistaa
säännön eli luontaista hiekkarantaakin lahtivesistä löytyy , PeurakivenPennasenniemen välisestä pohjukasta järven itärannalla.
Vesikasvillisuus koostuu samoista lajeista kuin Kiljan- ja Reisjärvessäkin, mutta
erityisesti täällä siimapalpakko muodostaa laajoja rengasmaisia kasvustoja lahtien
keskusta-alueilla. Kilpukkaa(S) esiintyi yleisesti lahtien suojaisissa lammikoissa ja
rannoilla.
Rööken- ja Vattuniemi ovat edelleen vahvasti maatalousalueita. Mökkiasutusta niiden
rannoilla ei juurikaan ole, karja laiduntaa rantamaitakin. Lehtoniemen kärki on nimensä
mukaisesti kuivahkoa lehtomaista metsää - ei kuitenkaan erityiskohteeksi yltävää.
Haavan, männyn ja koivun varjostamina alueella kasvaa tesmaa, hiirenporrasta, katajaa,
lehtokortetta, punaherukkaa ja metsäruusua. Hyvösenniemi on ilmeisesti vanhaa
hakamaata, jolla kasvaa nykyisin lehtomaista sekametsää. Aluskasvillisuudessa
esiintyvät mm. sormisara(S), vadelma, karhunputki, metsäkurjenpolvi, metsäalvejuuri,
sudenmarja ja nuokkuhelmikkä. Rehevimmät laikut kasvavat harmaaleppää, ilmeisesti
näillä kohdin on ollut pienimuotoista niittykulttuuriakin. Erityiskohteeksi nimettävää ei
alueelta kuitenkaan voitu erottaa. Leppälahden rannat sekä järven itäosan Rantamäen,
Kinnulanrannan, Pennasen ja Kiviniemen alueet ovat jo vahvasti rakennettuja tai
muutoin virkistyskäytössä. Kohteilta ei löytynyt erityisiä perinne- tai muita arvokkaita
biotooppeja. Kiviniemen kärki on nimensä mukainen ja tyrskyrantainen.

Tärkeät luontokohteet
1. Lintuvesilahdet
Vuohtojärvi on mukana epävirallisessaa Suomen tärkeiden lintualueiden listauksessa
(FINIBA). Listalle pääsyyn on perustana järvellä pesivä yli sadan parin suuruinen
pikkulokkiyhdyskunta. Kyseessä on yksi Suomen erityisvastuulajeista eurooppalaisessa
linnustonsuojelussa. Koko euroopan pikkulokkikannasta maassamme asuu noin 35%
(ympäristöhallinnon www-sivut). Pikkulokin runsas esiintyminen kertoo vesistön
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lintuvesiarvoista muutoinkin. Vuohtojärven rehevät, matalat ja vesikasvillisuuden
kirjomat lahtivedet harvemmin asutulla länsirannalla ovat linnustollisesti arvokkaita.
Näihin virkistyskäytöllisesti hankaliin lahtivesiin ei tulisi suunnata loma-asutusta.

Perinnemaisemakohteet
2. Vattuniemen metsälaidun, rantahaka ja -niittu
Vattuniemen keskeinen peltoviljelyalue näkyy niemen laitojen avomaisemassa
selkeästi. Niemen reuna-alueet ja kärki ovat ilmeisen perinteikkäitä niitty- ja
laidunalueita, jotka myös inventointikesänä olivat hevosen ja puolen kymmenen
emolehmän laidunalueena. Laidunta (noin 3 ha) rajasi puuaitaus. Alueelta löytyy sekä
rantaniittyä, kuivahkoa hakamaata että metsälaidunta. Lajistosta voidaan mainita mm.
näsiä (muutamia), niittyleinikki, päivänkakkara, poimulehti, ahomansikka(runsaasti),
punaherukka, hiirenvirna ja pihatatar. Tarkemmalla etsinnällä kuivilta keto-osilta
löytynee arvokkaampaakin ketokasvillisuutta (inventoijan pelokas luonne esti
menemisen turhankin uteliaiden emolehmien sekaan).
Laidun on maisemallisesti ja ominaisuuksiltaan kunnan arvokkain ja
maakunnallisestikin arvokas perinnemaisemakohde, mikä tulisi huomioida mm.
maatalouden erityistukien jaossa. Kohde on mitä ilmeisimmin jäänyt aikoinaan tehdyssä
perinnebiotooppikartoituksessa (Tikkanen ym 1999) tarkistamatta. Kohteen
ominaispiirteet olisi suotavaa säilyttää maanomistajan niin halutessa.
3. Röökenniemen rantaniitty ja maisemapuu
Vattuniemeä vastapäätä sijoittuva Röökenniemi on maisemallisesti tärkeä kohde kunnan
valtaväylän varrella. Korkean niemekkeen veteen laskeva kärki ja laiteet olivat
inventointikesänä karjan rantalaitumena. Avonaisen maiseman keskellä kasvaa vanha
ja tuuhea mänty. Erityislajistoa alueella ei havaittu, laidun on varsin tehokkaasti
hyödynnetty.
Laidun on paikallisesti arvokas perinnemaisemakohde, mikä tulisi huomioida mm.
maatalouden erityistukien jaossa. Kohteen ominaispiirteet olisi suotavaa säilyttää
maanomistajan niin halutessa ja välttää mm. mökkirakentamista avonaiseen maisemaan.
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KÖYHÄNJÄRVI
Köyhänjärven kohdalla Pihtiputaan-Reisjärven harju katoaa syvän veden aikaisten
hienosedimenttien alle, maanalaiseksi (Kemiläinen 1990). Allasmaisen alueen rannat on
otettu soveltuvilta osiltaan tehokkaasti viljelyyn. Vain etelärantaan ulottuvat kiviset ja
poikittaiset moreeniselänteet (Etelä-sydänmaan jatkumoa) ovat jääneet metsämaaksi näiden VMT -tyypin havumetsäkankaiden järvenpuolisivut ovat jyrkät ja pohjaltaan
korpiset.
Köyhänjärvenkin pintaa on aikoinaan laskettu ja varsinkin koillisranta on laajalti
vesijättöinen, korpinen ja pensasluhtainen. Laajimmat luhta-alueet ovat jälleen järven
päädyissä. Kaakkoispäädyn luhta on reuna-alueiltaan isotalvikkia runsaasti kasvavaa
leppä/koivukorpea, muutoin vesijättökorvet ovat mesiangervon, vadelman ja nokkosen
leimaamia. Pensas- ja suursaraluhdan lajistoon kuuluvat mm. liereäsasra, luhtakastikka,
kurjenjalka sekä etenkin vesi- ja pullosara .
Rantoja kiertää liki kauttaaltaan vähintään 10 metrin levyinen vesikasvillisuusvyöhyke,
joka koostuu etupäässä rantapalpakosta, ulpukasta, lumpeesta ja järvikortteesta.
Päädyissä ja jokisuun edustalla kasvillisuus ulottuu jo parhaimmillaan muutaman sadan
metrin etäisyydelle rantavedestä.

Tärkeät luontokohteet
1. Salon haapalaikku
Koillisrannalta, Salon talon läheltä, löytyy pellon viereinen haapaa ja koivua
ylispuunaan kasvava kuivahko ja pieni lehtokumpare. Kumpare lienee osa vanhaa
laidunaluetta. Lajistosta löytyi mm. pussikämmekkä(S), oravanmarja, metsäkurjenpolvi,
lampaannata, rohtotädyke, ahomatara ja lillukka.
Kohde tuo lisäarvoa yksipuoliselle viljelyrannalle. Säilytetään metsälain mukaisena
lehtolaikkuna maanomistajan niin halutessa.

Perinnemaisemakohteet
2. Köyhänperän rantalaidun
Tämä laidun on mukana Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit (Tikkanen ym. 1999)
kohdeluettelossa paikallisesti arvokkaana kohteena. Niitty on ollut laitumena kymmeniä
vuosia ja lajistoon kuuluvat mm. ketonoidanlukko(S), ahomansikka, nurmitatar,
pukinjuuri, poimulehti ja kissankello. Kohde on osa kaunista Honkimäeltä kaakkoon
suuntautuvaa kumpumaisemaa.
Laidun on paikallisesti arvokas perinnemaisemakohde, mikä tulisi huomioida mm.
maatalouden erityistukien jaossa. Kohteen ominaispiirteet olisi suotavaa säilyttää
maanomistajan niin halutessa ja välttää mm. mökkirakentamista avonaiseen maisemaan.
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KORPINEN
Korpinen on käytännössä säännöstelyallas, joka on rakennettu paikalla aikoinaan
sijainneen pienen metsäjärven kohdalle. Säännöstelyväli järvessä on 3,5 metriä
(Mikkola ja Pakkala 1997). Järvi on puoliksi Sievin kunnan puolella. Reisjärven
puoleiselle itärannalle on rakennettu yhteispituudeltaan yli kilometrin
säännöstelypenkereet. Säännöstelyrannan kuivat kankaat ovat lähinnä
suuntautumattomia kumpumoreenikkoja, jotka kasvavat VMT-DeMT -tyyppien
sekametsiä. Säännöstelypenkereiden taustalla on runsaasti alavia sekapuustoisia korpia
tai korpirämeitä. Alueella tavattiin valtakunnallisesti vaarantuneeksi katsottu
pikkutikka, jolle säännöstelyrannoilta ja etenkin taustan lehtipuukorvista näyttää
löytyvän lahovikaisia lehtipuita.
Vesialue on säännöstelyaltaan tapaan epämääräinen. Rannoilla on runsaasti ajelehtivia
saraturvelauttoja ja luhtavyöhykkeitä. Alueelta löytyy kuitenkin myös maastollisesti
laadukkaita ranta-alueita vaikkapa lomarakentamiseen.
Alueella ei havaittu erityisiä luontotyyppejä tai arvokkaampaa kasvilajistoa.

Kuva: Näkymä Korpisen säännöstelyjärveltä.
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