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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Hailuodon Nokan alueen asemakaavaa varten. Kaava-alueen
sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1. Marjaniemen Nokan alue sijaitsee Marjaniemen
kärjessä Hailuodon saaren länsirannalla, Marjaniemeen johtavan Marjaniementien molemmin puolin. Alueeseen kuuluvat Marjaniemen majakka ja luotsiaseman alue, vanha ja
uusi kalastajakylä sekä kalasataman ja vierassataman alue aallonmurtajineen.
Luontoselvityksessä on kuvattu alueiden luonnon ominaispiirteet yleisesti sekä esitetty
luontoarvojensa puolesta huomionarvoiset alueet ja kohteet. Selvityksessä on kiinnitetty
huomiota luonnonsuojelulain mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja vesilain mukaisten luontotyyppien, uhanalaisen ja muun huomionarvoisen lajiston, luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajien, uhanalaisten luontotyyppien sekä muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavien
kohteiden esiintymiseen alueella. Pesimälinnustoselvityksessä keskityttiin huomionarvoisiin lajeihin (uhanalaiset lajit, Lintudirektiivin liitteen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit ja
Suomen kansainväliset vastuulajit).
Luontoselvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman ja linnustoselvitykset FM biologi
Pinja Mäkinen Sweco Ympäristö Oy:sta. Maastokartoitus kasvillisuuden osalta on tehty
14.6.2018 ja pesimälinnustoselvitys 2.6.2018.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Maastokäynnillä 14.6.2018 kartoitettiin kaava-alueen kasvillisuutta. Pohjatietoina oli
Marjaniemen alueen kasvillisuusinventointi vuodelta 2008 (Karita Saravesi). Muita lähtötietoja olivat peruskartta, ilmakuvat sekä ympäristöhallinnon Karpalo- ja Eliölajit-tietokantojen (uhanalaiset lajit, Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus
14.5.2018) tiedot.
Pesimälinnustoselvityksen maastokäynnillä 2.6.2018 pesimälinnustoselvitys tehtiin kokoHailuoto – Nokan alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen suunnittelualueelta
sekä 100 metrin säteeltä suunnittelualueen rajojen ulkopuolelta. Pesimälinnustoselvityksen selvitysalue on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).

Kuva 2. Pesimälinnustoselvitysalueen rajaus.

Pesimälinnustoselvitys tehtiin yhden kerran kartoituslaskentana. Samalla maastokäynnillä tehtiin yhden kerran vesilintulaskenta kiertolaskentamenetelmällä. Pesimälinnustoselvityksessä keskityttiin huomionarvoisiin lajeihin (uhanalaiset lajit, Lintudirektiivin liitteen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit ja Suomen kansainväliset vastuulajit). Laskennassa
kuljettiin alue systemaattisesti läpi siten, että mikään paikka ei jäänyt yli 50 metrin päähän
havainnoijasta. Pesimälinnustoselvitys tehtiin klo 3.10-8.45 (aurinko nousi noin klo 2.56).
Selvityksen aikana lämpötila oli + 8–13°C, sää oli pilvetön, ja tuulen nopeus oli noin 2–3
m/s.
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Liitteessä 1 olevalla kartalla on esitetty kaava-alueen arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoisten lajien esiintymät. Pesimälinnustoselvityksen tulokset on esitetty liitteen 2
kartalla.

3

ALUEEN YLEISKUVAUS
Kaava-alue sijaitsee Hailuodon länsirannalla Marjaniemessä. Asemakaavan suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on erityisiä kulttuuriympäristö- ja maisema-arvoja. Hailuodon saari on kokonaisuudessaan määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi sekä kansallismaisemaksi. Suunnittelualueella sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat Marjaniemen
majakka, luotsiasema ja kalastajakylä. Hailuoto on luonnon- ja kulttuuripiirteiltään ainutlaatuinen saari, jossa yhdistyvät maankohoamisrannikon luontotyypit sekä omaleimainen
kalastuksen, karjatalouden ja maanviljelyn leimaama kulttuurihistoria. Marjaniemen majakka, Marjaniemen luotsi- ja majakka-asema, Marjaniemen kalastajamökit ja Marjaniemen aallonmurtaja ovat osa valtakunnallisesti arvokasta kokonaisuutta. Marjaniemen
majakka sekä luotsi- ja majakka-asema ovat myös itsessään valtakunnallisesti arvokkaita
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. (Sweco ympäristö Oy 2018)
Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasema aloitti toimintansa Marjaniemessä 1970-luvun vaihteessa ja aseman toiminta jatkui vuosiin 2007─2008 saakka. Tutkimustoiminta,
opetukseen liittyvät kenttäkurssit ja muu retkeily ovat edistäneet alueen eliölajiston tuntemusta.
Maaperältään kaava-alue on kokonaisuudessaan hiekkaa. Maastonmuodoiltaan alue nousee loivasti itää kohti. Hailuodon kallioperä on savi- ja hiekkakiveä, jonka paksuus on satoja metrejä (Geologian tutkimuskeskus, 2018). Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle
Marjaniemi (11072002), joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen pinta-ala on 8,24 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on 6,23 km2. Pohjavesialueen tila on hyvä.
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KASVILLISUUS
Marjaniemen Nokan eteläpuolella on laaja avoin hiekkaranta- ja dyynialue. Hiekkaranta
ja dyynit ovat luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Kaava-alue rajoittuu dyynialueen reunaan. Kaava-alueen eteläreunassa kasvillisuus on alueen ulkopuolelle
jatkuen avointa dyynikasvillisuutta ja variksenmarjanummea. Variksenmarjanummet ovat
muodostuneet niukkaravinteiselle hiekalle ja ne ovat dyynisukkession viimeinen vaihe.
Marjaniementien eteläpuolella on luotsiasema ympäristöineen. Piha-alueilla on nurmea,
sorakenttää ja pihaketoa. Ketokasvillisuus on kuvattu vuonna 2008 tehdyssä kasvillisuusinventoinnissa. Kasvillisuus on heinävaltaista, lampaannataa, punanataa ja nurmirölliä.
Huomionarvoisia lajeja ovat ketoneilikka ja ahonoidanlukko. Rakennusten ympärillä ja
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Marjaniementien varressa on kasvillisuudeltaan rehevämpiä alueita, joilla on korkeampaa
heinikkoa ja ruohokasveja, kuten maitohorsmaa. Pihojen reunoilla ja muilla alueilla missä
liikutaan paljon, kasvillisuus on matalaa ja aukkoista.
Marjaniementien pohjoispuolella kalastajamökkien ympäristössä on kuivaa niittyä. Niityllä kasvaa monin paikoin dyynien lajistoon kuuluvaa merinätkelmää ja rantavehnää. Niityillä on vaihdellen rehevämpiä alueita, joilla kasvaa maitohorsmaa ja pietaryrttiä, harvaa
heinikkoa ja variksenmarjanummilaikkuja. Alkukesä 2018 oli ollut todella kuiva ja heinikko
oli maastokäynnin aikaan suurimmaksi osaksi kulottunut. Kalasataman eteläpuolella olevien kalastajamökkien ympäristössä talojen ympärillä ja teiden varsilla on samanlaisia kuivia niittyjä. Kalasatama ympäristöineen on rakennettua aluetta. Reuna-alueilla kasvaa
hiekkarannan ja dyynien lajistoa kulttuurivaikutteisen lajiston lisäksi.

Kuva 3. Kaava-alue rajautuu etelässä dyynialueeseen. Kuva alueen reunalta pohjoisen
suuntaan kaava-alueelle.

Kuva 4. Avointa kenttää, nummimaista kasvillisuutta ja niittyä. Kuva Marjaniementien
pohjoispuolelta länteen kalastajamökkien ja luotsiaseman suuntaan.

Sataman länsipuolella on länsipäästään kivikkoinen merenrantaniitty. Niitty on osin ruovikoitunut. Niityn alaosassa meren puolella kasvaa mm. rantaluikkaa ja harvaa sinikaislaa.
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Niityn yläosassa meri on kasannut kuollutta järviruokoa ja muuta kasvillisuutta rantavalliksi, jonka päällä kasvaa mm. mesiangervoa, pietaryrttiä ja peltokortetta. Niityn yläosassa
kasvaa harvalti pajua ja leppää. Niityn eteläreunassa on hieman niityn tasoa korkeammalle kohoava rantatöyräs, jonka alaosassa on kivikkoa/somerikkoa. Töyrään yläpuolella
metsä on mäntykangasta.

Kuva 5. Merenrantaniitty on vyöhykkeinen. Yläosassa on kivikkoinen töyräs.

Marjaniementien molemmin puolin on mäntypuustoista kuivahkoa ja kuivaa kangasmetsää. Kuivuus näkyi myös metsän aluskasvillisuudessa ja mustikanvarvut olivat alkaneet
kuivua. Metsäalueella risteilee erilaisia polkuja ja uria. Marjaniementien pohjoispuolen
kalastajamökkien länsipuolella on harvapuustoista aluetta ja autoilusta ja muusta liikkumisesta syntynyttä avointa kenttää. Alueella on epävirallisia nuotiopaikkoja. Marjaniementien eteläpuolella on jäkälää ja harvaa mäntyä kasvava entinen hiekkakuoppa. Tien
pohjoispuolella on pienempiä vanhoja hiekkakuoppia.

Kuva 6. Kuivahkoa kangasta Marjaniementien pohjoispuolella.
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Kuva 7. Metsäalueella risteilee polkuja ja ajouria.

5

LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ
Linnustoselvityksen maastokäynnillä havaittiin 19 huomionarvoista lintulajia, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 1). Näiden huomionarvoisten lintujen havaintopaikat on esitetty liitteen 2 kartalla. Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat painottuvat
rantavyöhykkeeseen ja merialueelle. Lisäksi kalastajakylän alueella havaittiin saalistavia
terva-, haara- ja räystäspääskyjä, kaksi räystäspääskyn pesää talon räystään alla sekä mökkien katoilla lepääviä isokoskelonaaraita. Huomionarvoisten lokki- ja tiiralajien eli naurulokkien ja pikkulokin sekä kala- ja lapintiirojen pesimäkolonioita havaittiin neljässä paikassa. Lapintiirojen pesimäkolonia sijaitsee hiekkarannan pohjoispuolen kivikkorannalla.
Tässä koloniassa pesii myös ainakin yksi pikkulokki. Naurulokkien ja kalatiirojen pesimäkolonia sijaitsee satama-altaan keskellä olevalla etelä-pohjoissuuntaisella maavallilla kalastajakylän länsipään kohdalla. Satama-altaan pohjoispuolella sijaitsevan aallonmurtajan
läntisen pätkän itäosassa on naurulokkikolonia. Lisäksi kaava-alueen koillisosan merenrantaniityn länsipäässä kivikossa on lapintiirakolonia. Muutenkin kaava-alueen koillisosan
merenrantaniityn kohdalla erityisesti rantaviivalla, osin vedessä olevilla rantakivillä ja avovedessä havaittiin runsaasti huomionarvoisia lintulajeja. Osa havaituista linnuista saattoi
olla vielä kevätmuutolla matkalla pesimäalueelleen.
Muista kuin huomionarvoisista lintulajeista selvitysalueella havaittiin seuraavat lintulajit:
Harmaalokki, harmaasieppo, harmaasorsa, kalalokki, keltasirkku, kirjosieppo, kiuru, leppälintu, meriharakka, merimetso, metsäkirvinen, pajulintu, peippo, talitiainen, varis ja
västäräkki.
Huomionarvoisten lajien listoihin kuulumattomien vesi- ja rantalintujen osalta on seuraavassa eritelty tarkemmin lukumääriä ja sukupuolia: Harmaalokkeja pesi noin 10 paria satama-altaan pohjoispuolisen aallonmurtajan itäosassa. Lisäksi harmaalokkeja havaittiin
12 yksilöä kaava-alueen pohjoisosan merenrantaniityn viereisillä matalikkokivillä (linnustollisesti arvokkaalla kohteella Kohde 4, liite 2). Harmaasorsia havaittiin yksi ylilentävä
naaras. Kalalokkeja pesi noin 8 paria hiekkarannan pohjoisosan lapintiirakoloniassa, joka
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on rajattu linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (kohde 1, Liite 2.) Kalalokkeja pesi myös
noin kolme paria pohjois─eteläsuuntaisella satamavallilla sijaitsevassa naurulokki- ja kalatiirakoloniassa (kohde 2) sekä noin 20 paria satama-altaan pohjoispuoleisella aallonmurtajalla harvakseltaan lähes koko aallonmurtajan matkalla. Meriharakoita havaittiin 2 yksilöä rannalla. Merimetsoja havaittiin 2 ja 3 yksilön parvet, jotka lensivät pohjoiseen sataman länsiosan yli.
Taulukko 1. Pesimälinnustoselvityksessä havaitut huomionarvoiset lintulajit. Uhanalaisluokitus Tiaisen ym. (2016) mukaan. Lyhenteiden selityksiä: EN= Erittäin uhanalainen,
VU=Uhanalainen, vaarantunut, NT=silmälläpidettävä; LC= elinvoimainen. pr=pari, k=koiras, n=naaras, yks.=yksilö, pesimäkol.=pesimäkolonia(t). & yhdistää samassa parvessa
nähtyjä, + eri parvessa nähtyjä lintuhavaintoja.
LintudiUhanrektiivin
alaisuus- liitteen I
Laji
luokka
laji
VU
Haapana
NT
Haarapääsky
VU
Isokoskelo
LC
X
Kalatiira
EN
Karikukko
NT
Kivitasku
NT
Kuovi
LC
Lapintiira
NT
Merilokki
LC
Mustalintu
VU
Naurulokki
LC
X
Pikkulokki
EN
Pilkkasiipi
PunajalkaVU
viklo
RäystäsEN
pääsky
VU
Tervapääsky
TukkakosEN
kelo
EN
Tukkasotka
NT
Tylli

Suomen
kansainvälinen
vastuulaji
X
X
X
X
X
X

X
X

Alueellisesti
uhanLukumäärä, sukupuoli
alainen tms.
1 pari
3 yks. & 2 yks.
3k + 1 k + 3n + 2x1 pr
Pesimäkolonia 4pr
2 x 1 yksilö
X
3 X 1 yksilö
1 yksilö
Pesimäkol. 10pr+15pr
2 yksilö
X
1 pari
Pesimäkol. 100pr+11pr
1 pesä&1 yks. pesällä
1 pari + 1n&2k
2 x 1 yksilö
2 pesää ja 2 yks.
2 x 1 yksilö

X
X
X

1 pr + 1 pr&1k +1 k
2k +2n&1k+4k&3n
2 x 1 yksilö
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Maastokäyntien perusteella kaava-alueen nisäkäslajisto on tavanomaista havumetsien lajistoa.

Kuva 8. kaava-alueen nisäkäslajisto on tavanomaista havumetsien lajistoa. Kuvassa
orava.

6

SUOJELU- YM. ALUEET
Marjaniemen hiekkaranta- ja dyynialue kaava-alueen eteläpuolella on yksityinen suojelualue, luontotyypin suojelualue Marjaniemi (LTA200428). Sen eteläpuolella noin 1,6 km
päässä kaava-alueesta on luontotyypin suojelualue Pajuperä (LTA200427).
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Kuva 9. Marjaniemen hiekkarantaa.

Natura-alue Hailuoto pohjoisranta (FI1100201) sijaitsee lähimmillään 1,5 km kaava-alueen eteläpuolella. Moniosaisen Natura-alueen lähin kohta koillisessa sijaitsee noin 1,6 km
päässä kaava-alueesta. Alue on suojeltu sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin perusteella. Natura-alue koostuu harjujaksolla olevista mäntykankaista, nummista, dyyneistä ja
rantavalleista sekä niiden välien soistumista ja kymmenistä eri-ikäisistä maankohoamisen
myötä merestä kuroutuneista pienvesistä. Rantojen rehevien pienvesien linnusto on runsasta. Natura-alue Hailuoto pohjoisranta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan (Hailuoto
RSO110100).
Hailuoto kokonaisuudessaan kuuluu luonnonsuojeluohjelman maisemakokonaisuuteen
(MAO110117). Marjaniemi kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueeseen Marjaniemi-Hiidenniemi (HSO110101). Hannuksensuot noin 1,4 km kaava-alueen eteläpuolella on soidensuojeluohjelman kohde (SSO110329).
Kaava-alueen koillisosan rantavyöhykkeelle ulottuu kansainvälisesti tärkeä lintualue eli
IBA-alue Oulun Seudun kerääntymisalue, jonka koko on yhteensä 817, 81 km2 (BirdLife
International, 2018). Suomen tärkeän lintualueen eli FINIBA-alueen (Oulun seudun kerääntymisalueen) (Leivo ym. 2002.) rajaus on edellisiä laajempi, ja alue käsittää suuren
osan kaava-alueesta painottuen kaava-alueen länsiosaan.
Marjaniemi on valtakunnallisesti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma (TUU-11-034). Sen eteläpuolella on arvokas tuuli- ja rantakerrostuma Pajuperä (TUU-11-033) ja pohjoispuolella
Isomäki (TUU-11-03).
Suojelu- ja Natura-alueet on esitetty kuvassa 10.
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Kuva 10. Natura 2000-alueet, yksityismaan luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet, kansainvälisesti (IBA) ja Suomen (FINIBA) tärkeät lintualueet sekä arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat.

7

KASVILLISUUDELTAAN ARVOKKAAT KOHTEET
Arvokkaina luontokohteina alueelta on rajattu merenrantaniitty, somerikko niityn yläosassa, keto-/niitty, variksenmarjanummi ja huomionarvoista puustoa (liite 1).
Merenrantaniityt ovat luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Kaava-alueen pohjoisrannan merenrantaniitty on osin ruovikoitunut, joten se ei ole täysin
avoin ja matalakasvuinen. Rannan yläosassa on meren pyöreiksi hiomista kivistä rantavoimien kasaama somerikko rantatöyrään alaosassa. Niityn länsipää on kivikkoinen ja rajautuu rakennettuun rantaan kalasataman ja kalastajamökkien edustalla.
Huomioitavina keto-/niittyalueina on rajattu luotsiaseman pihan ympäristön ketoja sekä
kalasataman etelä- ja länsipuolen kalastajamökkien ympäristön ketoja ja harvakasvuisia
hiekkaisia alueita. Ketokasvillisuuteen on vuoden 2008 kasvillisuusinventoinnissa rajattu
koko luotsiaseman ympäristön piha-alue. Rajausta on tässä selvityksessä pienennetty koskemaan vain varsinaisia keto-/niittyalueita jättäen tiet ja avoimet sorakentät ulkopuolelle.
Rajaus on tehty ilmakuvan, väärävärikuvan ja maastokäynnin perusteella. Alueeseen on
rajattu hiekkaisten alueiden harvaa kasvillisuutta, kuivaa ketoa ja rehevämpää niittyä,
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joita esiintyy laikuittain ja laajempina alueina. Samoin on rajattu kalastajamökkien ympäristöjen keto-/niittyalueet. Kedot ovat Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen
(Raunio ym. 2008) mukaan erittäin uhanalaisia (CR). Pihakedot ja niityt pysyvät avoimena
kuivan hiekkaisen maaperän ja tallauksen vuoksi. Mahdollisesti paikoin niitä niitetään/leikataan. Maastokäynnin aikaan kesäkuussa 2018 kasvillisuus oli kuivan kesän vuoksi kulottunutta.
Variksenmarjanummena rajattu alue liittyy Marjaniemen hiekkaranta- ja dyynialuekokonaisuuteen. Varpunummet ovat luontotyyppinä erittäin uhanalaisia (EN). Tällä pihojen ja
dyynialueen välisellä reuna-alueella on kaadettu puita ja kasvillisuus on kulunut liikkumisen vuoksi, joten kasvillisuus ei ole täysin luonnontilaista. Varsinainen nummialue sijoittuu pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelle.

Kuva 11. Kuva kalastajamökkien ja Luototalon takaa etelästä kaava-alueen suuntaan.

Kaava-alueella on maisemassa erottuvaa huomionarvoista puustoa, vanhoja paksurunkoisia mäntyjä, sekä Marjaniementien varressa että tien pohjoispuolella avoimen aukion ympäristössä. Nämä on rajattu huomioitavina kohteina.
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Kuva 12. Marjaniementien varressa kasvaa huomionarvoista puustoa; vanhoja kilpikaarnamäntyjä.

8

LINNUSTOLLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
Linnustollisesti arvokkaina alueina on rajattu 4 kohdetta. Linnustollisesti arvokkaat kohteet ovat vesi- ja/tai rantalinnuston pesimä- ja/tai ruokailualueita, kuten huomionarvoisten lokki- ja tiiralajien pesimäkolonioita ja kaava-alueen pohjoisrannan rantaniitylle ulottuva kansainvälisesti tärkeä lintualue. Linnustollisesti arvokkaat kohteet (Kohteet 1-4) on
esitelty alla, ja niiden sijainti on kuvattu liitteen 2 kartassa.
Kohde 1: Kohde sijaitsee kaava-alueen lounaisosassa hiekkarannan pohjoispuolen kivikkorannalla, joka näkyy alla olevassa kuvassa. Tämän kivikkorannan lapintiirakoloniassa
pesii noin 15 paria lapintiiroja ja lisäksi ainakin yksi pikkulokki.

Kuva 13. Linnustollisesti arvokas kohde (kohde 1) on kuvassa keskellä sijaitseva kivikkoranta ja sen välitön lähiympäristö veden puolella. Tällä kivikolla pesii lapintiirakolonia ja
pikkulokki.
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Kohde 2. Kohde sijaitsee satama-altaan keskellä olevalla etelä-pohjoissuuntaisella louhikkoisella maavallilla kalastajakylän länsipään kohdalla. Maavallilla on lokkien ja tiirojen pesimäkolonia, jossa pesii noin 100 paria naurulokkeja ja noin 4 paria kalatiiroja.
Kohde 3. Kohde sijaitsee satama-altaan pohjoispuolella sijaitsevan aallonmurtajan läntisen pätkän itäosassa. Kohteella on naurulokkikolonia, jossa pesii noin 11 naurulokkiparia.

Kuva 14. Kohteen 2 satamavallilla (kuvassa etualalla) pesii naurulokki- ja kalatiirakolonia. Kohteen 3 aallonmurtajalla (kuvassa oikealla taustalla) pesii naurulokkikolonia.

Kohde 4. Kohde sijaitsee kaava-alueen koillisosan merenrantaniityllä, niityn ja meren välisessä rantakivikossa ja rannan läheisellä merialueella merenrantaniityn edustalla. Merenrantaniityn länsipäässä kivikossa on noin kymmenen parin lapintiirakolonia. Muutenkin kaava-alueen koillisosan merenrantaniityn kohdalla, erityisesti rantaviivalla, osin vedessä olevilla rantakivillä ja avovedessä, havaittiin runsaasti huomionarvoisia lintulajeja.
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Kuva 15. Kaava-alueen koillisosassa sijaitseva merenrantaniitty, rantakivikko ja rannan
edustan merialue ovat linnustollisesti arvokas kohde (kohde 4).

9

HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Kaava-alueen huomionarvoista kasvilajistoa ovat uhanalaisuusluokitukseltaan (Rassi ym.
2010) silmälläpidettäväksi (NT) luokitellut ahonoidanlukko ja ketoneilikka, joista oli aiempia tietoja Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannassa ja kasvillisuusinventoinnissa vuodelta 2008 (Saravesi). Ketoneilikkaa kasvaa luotsiaseman ympäristössä kuivalla niityllä.
Ahonoidanlukkoa ei tällä kertaa etsinnästä huolimatta näkynyt. Erittäin kuiva alkukesä
saattoi vaikuttaa asiaan. Noidanlukot voivat elää maan alla kasvattamatta lehteä maan
pinnalle joka vuosi. Elinympäristö on sille edelleen sopivaa. Silmälläpidettävää ketoneilikkaa kasvaa luotsiaseman pihapiirissä. Em. lajien esiintymispaikat on esitetty liitteen 1 kartalla.
Luotsiaseman pihan muita uhanalaishavaintoja ovat Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannan mukaan vaarantunut (VU) etelännaava, valorysästä vuonna 2002 havaittu äärimmäisen uhanalainen koukerokoisa (Diasemia reticularis) ja yöperhosseurannan rysästä
vuonna 1990 havaittu vaarantunut sahahietayökkönen (Euxoa recussa).
Pesimälinnustoselvityksen maastotöissä havaittu huomionarvoinen lajisto on kuvattu luvussa 5 (Taulukko 1).
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Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokantaan on tallennettu lintutietoja vain vuoden 2008
toukokuulta (5.5.-30.5.2018) kevätmuuton osalta. Havainnot on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). Nämä muuttolintuhavainnot on kirjattu Marjaniemestä, mutta havaintojen sijaintitarkkuus on vain 1 km.
Taulukko 2. Eliölajit-tietokantaan tallennetut lintutiedot, jotka koskevat kevätmuuttoa
vuoden 2008 toukokuussa (5.5.-30.5.2018) 1 km säteellä Marjaniemestä. Uhanalaisluokitus Tiaisen ym. (2016) mukaan. Lyhenteiden selityksiä: CR=Äärimmäisen uhanalainen, EN=
Erittäin uhanalainen, VU=Uhanalainen, vaarantunut, NT=silmälläpidettävä; LC= elinvoimainen.
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Eliölajit-tietokantaan on kirjattu Marjaniemen kautta muuttavaksi 26 huomionarvoista
lintulajia, ja joillakin lajeilla muuttajamäärät ovat tuhansia yksilöitä. Muuttajahavainnoissa ei ole eritelty, ovatko linnut levähtäneet kaava-alueella tai edes lentäneet kaavaalueen kautta vai kauempaa. Mm. sijaintitarkkuuden ongelmien sekä havaintojen määrän
vuoksi Eliölajit-tietokannan lintuhavaintoja ei ole merkitty liitteen 2 karttaan.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Meren äärellä olevan harjualueen hiekkainen ympäristö dyyneineen muodostaa omanlaisensa elinympäristön. Dyynien kasvilajit ja niittylajisto muodostavat mosaiikkimaisia kasvillisuustyyppejä. Alueella on merkittäviä vesi- ja rantalinnuston pesimä- ja ruokailualueita, kuten huomionarvoisten lokki- ja tiiralajien pesimäkolonioita ja kaava-alueen pohjoisrannan rantaniitylle ulottuva kansainvälisesti tärkeä lintualue. Liitteessä 1 esitetyt
huomionarvoiset luontokohteet ja lajit sekä maisemassa erottuva puusto on syytä ottaa
suunnittelussa huomioon. Myös liitekartassa 2 esitetyt linnustollisesti arvokkaat alueet
(kohteet 1-4) suositellaan otettavan yksityiskohtaisessa suunnittelussa huomioon. Kohteiden linnustolle kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi ohjaamalla virkistyskäyttöä tietyille reiteille ja ajoittamalla kohteilla mahdollisesti tapahtuva ulkoilureittitms. rakentaminen vesi- ja rantalinnuston pesinnän kannalta herkimmän kauden (n. 15.4.15.7.) ulkopuolelle. Kohteella 4 erityisen häiriöherkkä ja siten huomionarvoinen alue on
lapintiirakolonia kohteen lounaisosassa.
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