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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Lapin jo-
kivarren (kuva 1) luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella 
voidaan tehdä sekä osayleis- että asemakaavaa.

Osana kaavoitustyötä toteutettiin luontoselvitys, jonka tar-
koituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mah-
dolliset liito-oravan reviirit sekä kasvillisuus. 

RAPoRtistA 

Tässä raportissa esitetään huhtikuun alun ja elokuun lopun vä-
lisenä aikana 2013 toteutetun pesimälinnusto-, liito-orava- ja 
kasvillisuusselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja poh-
jatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inven-
tointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset. 

Kuva 1. Lapin jokivarren tutkimusalueen sijainti (keltainen rajaus). 
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seLVitysALueeN yLeisKuVAus

Lapin jokivarren 41 hehtaarin laajuinen tutkimusalue sijaitsee keskustassa Lapinjoen pohjois- 
ja eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Kirkkotiehen, idässä Kivisillantiehen, etelässä Sa-
hamäentiehen ja lännessä Eurajoentiehen (kuva 1). Elinympäristöt ovat kulttuurivaikutteisia, 
sillä suurin osa alueesta käsittää erilaisia pientaloja ja virastorakennuksia pihapiireineen. Myös 
peltoja on vähäisesti, mutta metsiä on hyvin niukasti. Lapinjoen varrella on hieman lehtoja. 

tyÖstä VAstAAVAt HeNKiLÖt

Rauman Lapin jokivarren luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi lintuihin, 
putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman. 

Liito-oRAVAseLVitys

tutKimusmeNeteLmät
Lapin jokivarren tutkimusalue kierrettiin huolella läpi 6.4., jolloin etsittiin liito-oravien jätöksiä 
puiden runkojen tyviltä. Selvitystä täydennettiin linnustolaskentojen ohessa 14.5., sillä ensim-
mäisen inventointikerran aikana osa alueesta oli lumen peitossa. Näin ollen mahdollisien jätök-
sien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tutkittiin kaikkien järeähköjen leppien, 
raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi useiden mäntyjen tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava 
ei yleensä niitä suosi. 

Liito-oRAVAN eLiNPiiRistä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Ke-
sällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravin-
to koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon 
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön 
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy 
olla riittävästi tarjolla.

Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimää-
räinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin 
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on 
tärkeitä ydinalueita.

Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alu-
eille. Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levit-
täytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin 
sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-
oravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla 
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot 
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.
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Liito-oRAVA LAiNsääDäNNÖssä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.

tuLoKset JA PääteLmät
Lapin jokivarren tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan lajin jätöksiä inventointien aikana. Alu-
eella on vähän lajille soveliasta elinympäristöä Linnavuoren lähellä, mutta lähialueet ovat pit-
kälti pihapiirejä ja viljelysalueita, eikä laajempia elinympäristöjä ole. Lajia ei tarvitse näin ollen 
huomioida kaavoituksessa. 

PesimäLiNNustoseLVitys

tutKimusmeNeteLmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 6.4., 14.5. ja 5.6. Ensimmäinen inventointikerta 
tehtiin liito-oravaselvityksen ohessa. Kartoitukset tehtiin noin kello 4–10 välisenä aikana, jol-
loin linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.

Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu 
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty 
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on 
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja kolmen inventointikerran selvitystä voi-
daan pitää riittävän tarkkana.

LAPiN JoKiVARReN LiNNustostA
Selvitysalue käsittää pitkälti erilaisia kulttuuriympäristöjä, eikä metsiä ole merkittävästi (katso 
kasvillisuusselvitys s. 13), mikä heijastuu lajistoon, sillä iso osa alueella tavattavista linnuista 
pesii pihapiireissä ja niiden laitamilla. Runsaslukuisimpia pesimälajeja olivat kirjosieppo, tali-
tiainen, pajulintu ja peippo. Alueella pesi yhteensä 118 paria (taulukko 1). 

LAJiKoHtAistA tARKAsteLuA

Telkkä (Bucephala clangula)                                                  
Joelle asettui pesimään kaksi paria (reviirikartta 1). Telkkä on hyvin tavallinen sorsalintu maas-
samme. Toisinaan se pesii hyvin kaukana lähimmästä vesialueesta, mikäli sopiva luonnonkolo 
on tarjolla. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji. 

Sepelkyyhky (Columba palumbus)                                         
Alueella oli kaksi elinpiiriä (reviirikartta 1). Sepelkyyhkyn pesäpaikka on tyypillisimmillään 
viljelysalueiden liepeillä olevassa kuusikossa.
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Taulukko 1. 
Tutkimusalueen
pesimälinnusto 
parimäärineen.

Käpytikka (Dendrocopos major)                                                
Linnavuoren laiteilla oli yksi pesivä pari (reviirikartta 1). Käpytikka viihtyy hyvin monenlaisis-
sa metsäisissä elinympäristöissä, mieluiten kuitenkin havumetsissä. 

Pikkutikka (Dendrocopos minor)                                                                                                         
Pappilanojan varrella pesi yksi pari (reviirikartta 1). Pikkutikka on vaatelias lehtimetsien ja leh-
tojen laji, jonka pesimäkannan painopiste on Etelä-Suomessa. 

Västäräkki (Motacilla alba)                                                              
Alueelta varmistettiin kaksi reviiriä (reviirikartta 1). Västäräkki on pesimäpaikkansa suhteen 
hyvin sopeutuvainen, sillä sille kelpaavat niin pihapiirien rakennukset, rantakivikot kuin hak-
kuuaukeatkin. 
 
Punarinta (Erithacus rubecula)
Kolme koirasta lauloi tutkimusalueella (reviirikartta 1). Punarinta kelpuuttaa pesimäpaikoik-
seen monipuolisesti kaikenlaisia elinympäristöjä, mieluiten kuitenkin kuusikoita.

Räkättirastas (Turdus philomelos)                                                                   
Luoteisosan asutusalueelta löydettiin kaksi tuoretta pesää (reviirikartta 2). Räkättirastas on tyy-
pillisesti kulttuurisidonnainen laji, joka voi pesiä suurina yhdyskuntina asutusalueiden liepeil-
lä.

Punakylkirastas (Turdus iliacus)                                                                  
Rajaukselta varmistettiin kolme reviiriä (reviirikartta 2). Punakylkirastas on räkättirastaan ta-
voin kulttuuriläheinen laji, joka pesii viljelysten laiteiden lisäksi myös muun muassa pihapii-
reissä ja jopa rakennuksissa.

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Pappilanojan länsipuolella oli yksi laulava koiras (reviirikartta 2). Mustapääkerttu on eteläinen 
laji, joka pesii yleensä lehti- ja sekametsissä sekä lehdoissa. 

Laji Parimäärä Laji Parimäärä

Telkkä 2 Pensaskerttu 5
Sepelkyyhky 2 Pajulintu 10
Käpytikka 1 Harmaasieppo 1
Pikkutikka 1 Kirjosieppo 18
Västäräkki 2 Sinitiainen 9
Punarinta 3 Talitiainen 16
Satakieli 1 Harakka 3
Räkättirastas 2 Varpunen 7
Punakylkirastas 3 Pikkuvarpunen 6
Mustapääkerttu 1 Peippo 9
Lehtokerttu 7 Viherpeippo 4
Hernekerttu 4 Punavarpunen 1
Yhteensä 118
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Lehtokerttu (Sylvia borin)
Alueelta löydettiin peräti seitsemän elinpiiriä (reviirikartta 2). Lehtokerttu suosii elinympäris-
töinään lehti- ja sekametsiä. 

Hernekerttu (Sylvia curruca)                                                                                       
Alueelta löydettiin neljän parin pesimäpiirit (reviirikartta 2). Hernekerttu on varsin karujen 
paikkojen laji, joka pesii muun muassa pensaikkomailla, taimikoissa ja kuivilla metsien laiteilla.

Pensaskerttu (Sylvia communis)                                                 
Alueella havaittiin yksilöitä peräti viidellä reviirillä (reviirikartta 3). Pensaskerttu on nimensä 
mukaisesti pensaikkomaiden ja metsälaiteiden pesijä. 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Alueella lauloi yhteensä kymmenen yksilöä (reviirikartta 3). Pajulintu suosii käytännössä kaik-
kia metsäisiä alueita. Se oli tutkimusalueen kolmanneksi runsaslukuisin pesimälaji. 

Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Eteläisellä alueella pesi yksi pari (reviirikartta 3). Harmaasieppo pesii monenlaisissa elinympä-
ristöissä pihapiireistä karuille mäntykankaille.

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Alueella pesi peräti 18 paria (reviirikartta 3). Suuri määrä johtuu pihapiireissä olevien linnun-
pönttöjen runsaudesta. Kirjosieppo pesii vanhoissa tikankoloissa tai muissa luonnonkoloissa, 
jos ei linnunpönttöjä ole saatavilla. Se oli tutkimusalueen runsaslukuisin pesijä.

Sinitiainen (Parus caeruleus)
Yhdeksän paria asettui pesimään pihapiireihin ja metsäisille osuuksille (reviirikartta 3). Siniti-
ainen on tyypillinen pihapiirin ja lehtipuuvaltaisten metsien pesimälaji. 

Talitiainen (Parus major)
Alueelta varmistettiin yhteensä 16 reviiriä (reviirikartta 3). Talitiainen pesii kaikenlaisissa met-
sissä ja pihapiireissä, kunhan pesäkoloja on tarjolla. Se oli tutkimusalueen toiseksi runsaslukui-
sin pesijä. 

Harakka (Pica pica)                                                                                                                 
Tutkimusalueella oli kolme pesimäpiiriä (reviirikartta 4). Harakka on tyypillinen kulttuurilaji, 
joka pesii muun muassa pihapiireissä ja viljelysalueiden laiteilla. 

Varpunen (Passer domesticus)
Tutkimusalueen rakennuksissa pesi vähintään seitsemän paria (reviirikartta 4). Varpunen on 
kulttuurilaji, joka asuttaa yleensä pihapiirien rakennuksia. 

Pikkuvarpunen (Passer montanus)
Rajaukselta varmistettiin kuusi elinpiiriä (reviirikartta 4). Pikkuvarpunen on varpusen tavoin 
kulttuurilaji, joka asuttaa yleensä pihapiirien rakennuksia, linnunpönttöjä ja sähkötolppien 
vaakaputkia.  
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Peippo (Fringilla coelebs)
Alueelta varmistettiin yhteensä yhdeksän reviiriä (reviirikartta 4). Peipon tapaa pesivänä kai-
kenlaisista metsistä. 

Viherpeippo (Carduelis chloris)                                                                                      
Alueella oli vain neljä pesivää paria (reviirikartta 4). Viherpeippo on kulttuuriläheinen laji, joka 
suosii muun muassa pihapensaita pesimäpaikkoinaan.

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)                                                               
Papinojan itäreunalla oli yksi laulava koiras (reviirikartta 4). Punavarpunen on erilaisten met-
sälaiteiden ja pensaikkomaiden laji. Sen tapaa monesti myös pihapiiristä. Laji on valtakunnal-
lisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Vuonna 2013 punavarpusia tavattiin 
laajoilla alueilla selvästi edellisiä vuosia enemmän. 

PääteLmät
Lapin jokivarren pesimälinnusto on varsin tavanomaista, mutta tiheys on hieman tavanomaista 
korkeampi; 287 paria neliökilometriä kohden. Pesimälajistoon lukeutuu vain kaksi huomionar-
voista lajia: telkkä ja punavarpunen. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji, joka on hyvin tavalli-
nen pesijä koko Suomessa. Punavarpunen on puolestaan valtakunnallisessa uhanalaisuusluo-
kituksessa silmälläpidettävä (NT), mutta sille soveliasta elinympäristöjä on tarjolla runsaasti. 
Näitä lajeja ei näin ollen tarvitse huomioida erityisesti kaavoituksessa. Papinojan varrella ja 
padon länsipuolella olevaa lehto- ja lehtimetsäaluetta (kuva 2) voidaan kuitenkin pitää linnus-
tollisesti tärkeänä kohteena, sillä pikkutikka pesii alueella ja pesimälajisto on monipuolista.

Kuva 2. Linnustollisesti arvokas elinympäristö (punainen alue). 
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Reviirikartta 1. 
Telkän (2 paria), sepelkyyhkyn (2 pr), käpytikan (1 pr),
pikkutikan (1 pr), västäräkin (2 pr) ja punarinnan (3 pr) reviirit.

Telkkä 

VästäräkkiSepelkyyhky

Käpytikka

Pikkutikka

Punarinta
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Reviirikartta 2. 
Satakielen (1 pari), räkättirastaan (2 pr), punakylkirastaan (3 pr), 
mustapääkertun (1 pr), lehtokertun (7 pr) ja hernekertun (4 pr) reviirit.

Satakieli 

LehtokerttuRäkättirastas

Punakylkirastas

Mustapääkerttu

Hernekerttu
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Reviirikartta 3. 
Pensaskertun (5 paria), pajulinnun (10 pr), harmaasiepon (1 pr),
kirjosiepon (18 pr), sinitiaisen (9 pr) ja talitiaisen (16 pr) reviirit.

Pensaskerttu

SinitiainenPajulintu

Harmaasieppo

Kirjosieppo

Talitiainen
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Reviirikartta 4. 
Harakan (3 paria), varpusen (7 pr), pikkuvarpusen (6 pr),
peipon (9 pr), viherpeipon (4 pr) ja punavarpusen (1 pr) reviirit.

Harakka

ViherpeippoVarpunen

Pikkuvarpunen

Peippo

Punavarpunen
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KAsViLLisuusseLVitys

Lapin jokivarren kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 27.8. ja 29.8., mutta kevätlajistoa ha-
vainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä.

tutKimusmeNeteLmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, 
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Yksityisiin pihapiireihin ei kuitenkaan menty. 
Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden rajat piirrettiin maastokartalle. Kustakin kuvi-
osta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. Selvityksessä käytetty nimistö on 
Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukainen.

LAPiN JoKiVARReN KAsViLAJistostA
Voimakas kulttuurivaikutteisuus leimaa lähes koko tutkimusaluetta, sillä rajauksella on kym-
meniä pihapiirejä koristekasveineen. Osa lajistosta on levinnyt myös pihojen ulkopuolelle. Tut-
kimusalueella on myös peltolaikkuja, rehevä jokivarsi lehtoineen ja lehtimetsineen, kaksi pie-
nialaista katajaketoa sekä vähäisesti kangasmetsiä. Elinympäristöjen monipuolisuus heijastuu 
kokonaislajistoon. 

KuVioKoHtAiset KuVAuKset
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kasvillisuuskuvion (kuva 3) yleisluonnehdinta ja maankäyt-
tösuositukset. Lisäksi tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 
2008). Nämä luokitukset (NT = silmälläpidettävä, CR = äärimmäisen uhanalainen) on merkitty 
punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on viljelysalue tai jokin 
muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää viivaa. 

1. Vanha pelto                  [–]
Vanha peltolaikku, jota ei enää viljellä. Kuviolle on syntynyt korkea heinien valtaamaa kas-
villisuutta, jonka seassa on runsaasti pelto-ohdaketta, pietaryrttiä, pujoa ja hiirenvirnaa sekä 
koiran- ja karhunputkea. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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Kuva 3. Lapin jokivarren kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta). 
P = pihapiiri tai kulttuuriympäristö, jota ei tutkittu tarkasti.

1

2 4

6

35
P

78
910

11
13 1412

14

P
P

P

P

P

P P

2. Tuore keskiravinteinen lehto            [NT]
Kivikkoisen Papinojan laiteille muodostunut tuoreen keskiravinteisen lehdon juotti, jota ei voi-
da tyypitellä tarkasti. Ojassa on pieni pato ja kuviolla on muuten osittain kulttuurivaikutusta 
ja kulutusta. Puusto koostuu pääosin harmaalepistä, mutta eteläosassa on myös merkittävästi 
haapoja ja muutamia salavia. Aluskasvillisuus uupuu kokonaan monin paikoin varjoisuuden 
vuoksi, mutta karhunputki, rönsyleinikki, hiirenporras, suo-orvokki, mesiangervo, taikina-
marja, nokkonen, puna-ailakki ja mustaherukka ovat peruslajeja.  

Maankäyttösuositus: kuviota ei voida tulkita metsälain (10 §) mukaiseksi erityisen arvokkaak-
si elinympäristöksi (rehevät lehtolaikut), sillä se ei ole täysin luonnontilainen. Metsäkaistale 
virtavesineen muodostaa kuitenkin merkittävän kokonaisuuden Lapinjoen rantalehdon kans-
sa. Alue suositetaan jätettävän ennalleen. 
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3. Vanha pelto                  [–]
Peltolaikku, joka ei kuulu viljelyyn piiriin. Heinien, kuten hietakastikan, lisäksi pelto-ohdake, 
pujo, pietaryrtti ja mesiangervo ovat runsaskasvuisia. Kuviolle on syntynyt myös muutamia 
pajupensaiden kasvustoja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 
4. Katajaketo              [CR]
Koulun pihapiirissä oleva pieni katajaketo, jossa on useita hyvin suuria pylväskatajia. Kuvio on 
paahteinen ja osin kalliopintainen. Aluskasvillisuudessa esiintyy lampaannadan ja metsälau-
han lisäksi särmäkuismaa, kissankelloa, ahomataraa, kalliokieloa sekä uhanalaista ketoneilik-
kaa ja keltamataraa. Alueella on myös piennarmataraa. 

Maankäyttösuositus: ketoalue voidaan tulkita luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelluksi 
luontotyypiksi (katajakedot). Kedot ovat uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalai-
sia (CR), joten kuviolle ei tule kohdistaa mitään maankäyttöön liittyviä toimia. Luontotyypin 
ylläpitämiseksi alueelle levinneet vadelmat, terttuseljat ja tuomet suositetaan poistettavan, jotta 
paahteisuus säilyy. 

5. Vanha pelto                  [–]
Heinittynyt pelto, jossa ei ole viljelystoimintaa. Lajisto on varsin monipuolista, mutta leimaavia 
lajeja ovat muun muassa pelto-ohdake, pietaryrtti, syysmaitiainen ja peltokorte. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
 
6. Katajaketo              [CR]
Joen lähellä oleva pieni ketoalue, joka ei ole yhtä paahteinen kuin kuvio 4. Kedolla on lukuisia 
hyvin järeitä pylväskatajia. Heinien lisäksi esimerkiksi siankärsämö, nurmitädyke, ahomata-
ra, piennarmatara, kurjenkello ja tummatulikukka lukeutuvat lajistoon. Kuviolla kasvaa myös 
uhanalaista ketoneilikkaa ja keltamataraa. 

Maankäyttösuositus: ketoalue voidaan tulkita luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelluksi 
luontotyypiksi (katajakedot). Kedot ovat uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalai-
sia (CR), joten kuviolle ei tule kohdistaa mitään maankäyttöön liittyviä toimia. Luontotyypin 
ylläpitämiseksi alueelle levinneet vadelmat suositetaan poistettavan, jotta paahteisuus säilyy. 

7. Joki                    [–]
Padon synnyttämä syvävetinen jokiuoma, jossa on niukasti kasvillisuutta. Rantojen tuntumas-
sa matalassa vedessä kasvaa hieman ulpukkaa, lummetta, järvikaislaa ja rantapalpakkoa. Ran-
noilla on siellä täällä rantayrtin, rantakukan, ranta-alpin, luhtasuoputken ja muiden kosteikko-
lajien kasvustoja.  

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 
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8. Jokiuoma                   [–]
Voimakkaasti kulttuurivaikutuksen piirissä oleva jokiuoma, jonka rantoja on hoidettu pitkälti 
puistomaisina alueina. Luonnontilaisuutta on näin ollen niukasti. Peruslajistoa ovat useiden 
puulajien lisäksi muun muassa rantakukka, ranta-alpi ja rantamatara. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Jokivarren luonnontilaisen kaltaiset osat suosite-
taan jätettävän ilman erityistä käsittelyä, sillä joki on eräänlainen ekologinen käytävä, jonka 
rantapuustot ja -pensaikot ovat tärkeä osa kokonaisuutta. 

9. Tuore keskiravinteinen lehto            [NT]
Lapinjokea reunustava tuore keskiravinteinen lehto, jota ei voi tyypitellä tarkasti. Jokiuomassa 
kasvaa muun muassa purovitaa, järvikortetta ja rantapalpakkoa. Rannoilla esiintyy sen sijaan 
muun muassa rantakukkaa, -alpia, -mataraa ja -yrttiä. Metsät ovat osittain kulttuurivaikuttei-
sia, mutta myös luonnontilaisen kaltaisia osuuksia on. Valtapuusto koostuu harmaalepistä, 
mutta seassa on myös muita lehtipuita. Aluskasvillisuus uupuu monin paikoin varjoisuuden 
vuoksi, mutta muilta osin käenkaali, nokkonen, kalliokielo, mustaherukka, taikinamarja ja use-
at ruoholajit ovat tavanomaisia. Kuviolle on levinnyt terttuseljaa, pihasyreeniä ja jättipalsamia. 

Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) mukaisesti erityisen arvokkaaksi 
elinympäristöksi (rehevät lehtolaikut), vaikka se ei ole täysin luonnontilainen. Metsäkaistale 
virtavesineen muodostaa merkittävän kokonaisuuden Papinojan kanssa. Alue suositetaan jä-
tettävän ennalleen, mutta pihasyreenit, terttuseljat ja jättipalsamit voidaan poistaa. 

10. Viljapelto                  [–]
Peltokuvio, jossa viljellään viljaa. Lajisto on hyvin yksipuolista, mutta reunoilla kasvaa tyypil-
listä rikkalajistoa, kuten pelto-orvokkia, ukontatarta, kylänurmikkaa ja peltohatikkaa. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

11. Joutomaa                   [–]
Joutomaaksi tulkittava alue, jossa kasvaa tiheähkö harmaaleppätaimikko. Kuviolla on myös 
kookkaampia koivuja ja pajuangervojen kasvustoja. Aluskasvillisuus vaihtelee, sisältäen yh-
teensä kymmeniä eri lajeja. Useiden heinien lisäksi karhunputki, pujo, pietaryrtti ja puna-apila 
ovat peruslajeja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

12. Jyrkänne ja alusmetsä             [NT]
Täysin luonnontilaisen kalliojyrkänteen alla oleva käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomai-
sen kankaan alue, jossa on hyvin rehevää kasvillisuutta. Mustikan lisäksi kuviolla on suuri 
joukko ruohoja, jotka esiintyvät runsaslukuisina: lillukka, käenkaali, ahomansikka, oravanmar-
ja, metsätähti ja ahomatara ovat runsaimpia. Puusto on lehtipuuvaltaista. Pensaskerroksessa 
kasvaa muutamia koiranheisiä, taikinamarjoja ja tuomia. Metsätyyppi on hyvin hankala mää-
rittää, mutta siinä on myös lehdon piirteitä. Jyrkänteen alla on muutamia siirtolohkareita. 
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Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) mukaisesti erityisen arvokkaaksi 
elinympäristöksi (jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät). Alue on luonnontilainen ja hyvin 
edustava kohde, joka tulisi säilyttää koskemattomana. Reunavyöhykkeiden puuston poistami-
sessa tulee huomioida, ettei alusmetsän pienilmasto muutu. 

13. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö                   [NT]
Mäntyvaltainen kuiva kangas ja kalliomuodostuma, jossa kasvaa seospuina vain yksittäisiä koi-
vuja. Pensaskerroksessa esiintyy lähinnä katajia ja mäntyjen taimia. Kanerva on selvästi run-
sain varpu, mutta myös puolukka ja mustikka kasvavat kuviolla. Rajauksella on osittain puo-
lukkatyypin (VT) kuivahkoa ja mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Hyvin pienialaisissa 
soistumissa on juolukan lisäksi myös rahkasammalia. Kalliopinnoilla esiintyy runsaasti jäkäliä 
ja sammalia, myös isomaksaruohoa, lampaannataa ja ahomansikkaa. Laella on lipputanko.

Maankäyttösuositus: kuviota ei voida tulkita metsälain (10 §) mukaiseksi kallioalueeksi, sil-
lä kilpikaarna- ja lakkapäämäntyjä ei käytännössä ole lainkaan. Lisäksi alue on menettänyt 
luonnontilaisuuttaan kulutuksen vuoksi. Kalliomuodostuma suositetaan kuitenkin jätettävän 
ennalleen. 

14. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas           [NT]
Vaihteleva ja mosaiikkimainen tuore kangas, jossa valtapuusto koostuu paikoin kuusista, pai-
koin männyistä ja osittain myös lehtipuista. Mustikka on käytännössä kaikkialla runsas, mutta 
myös puolukkaa ja kanervaa esiintyy. Alueella on pienialaisesti myös puolukkatyypin (VT) 
kuivahkoa ja kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta. Tyypillisiä ruohoja ovat lillukan lisäksi 
myös oravanmarja ja metsätähti. Kuviolla on vähäisesti lehdon piirteitä. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

PääteLmät
Lapin jokivarren tutkimusalueen elinympäristöt ovat hyvin monipuolisia, mutta kulttuurivai-
kutteisuus leimaa lähes kaikkia alueita. Rajaukselta löydettiin neljä metsä- tai luonnonsuoje-
lulain nojalla suojeltavaa kuviota, joista yksi koskee Lapinjoen varren lehtoa (kuvio 9), yksi 
Linnavuoren luoteisosan jyrkännettä alusmetsineen (kuvio 12) ja kaksi katajaketoja (kuvio 4 
ja 6). Lisäksi Papinojan varren lehto (kuvio 2) ja Linnavuoren kuiva kalliomännikkö (kuvio 13) 
suositetaan säilytettävän ennallaan. 

Tutkimusalueelta löydettiin peräti 211 putkilokasvia (taulukko 2), mikä on pinta-alaan 
nähden suuri lukema. Määrä selittyy kuitenkin kulttuurivaikutteisuudella. Mikäli pihapiirit 
olisi tutkittu huolella, olisi kokonaislajimäärä merkittävästi suurempi. Havaituista putkilokas-
veista keltamatara on valtakunnallisesti vaarantunut (VU) ja ketoneilikka silmälläpidettävä 
(NT). Molemmat lajit kasvavat katajakedoilla, joten niiden säilyminen turvataan säilyttämällä 
kedot ja estämällä niiden pensoittuminen. Keltamatara saattaa hävitä luontaisesti, sillä kuvioil-
la kasvoi myös piennarmataraa, joka on paimen- ja keltamataran risteymä.   
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahomansikka Fragaria vesca Jättipalsami * Impatiens glandulifera
Ahomatara Galium boreale Kaihopajuangervo * Spiraea x rubella
Ahopaju Salix starkeana Kaitapihatatar Polygonum aviculare ssp. neglectum

Ahosuolaheinä Rumex acetosella Kalliokielo Polygonatum odoratum
Aitaorapihlaja * Crataegus flabellata var. grayana Kalliovillakko Senecio sylvaticus
Aitovirna Vicia sepium Kangasmaitikka Melampyrum pratense
Alsikeapila Trifolium hybridum Kanerva Calluna vulgaris
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Karhunputki Angelica sylvestris
Eteläntuoksusimake Anthoxanthum odoratum Karviainen * Ribes uva-crispa
Euroopanlehtikuusi * Larix decidua Kataja Juniperus communis
Haapa Populus tremula Keltakannusruoho Linaria vulgaris
Hapankirsikka * Prunus cerasus Keltakurjenmiekka Iris pseudocorus
Harakankello Campanula patula Keltamatara Galium verum
Harmaaleppä Alnus incana Keltamo Chelidonium majus
Heinätähtimö Stellaria graminea Keltanarsissi * Narcissus pseudonarcissus
Herttavuorenkilpi * Bergenia cordifolia Keltavuokko * Anemone ranunculoides
Hevonhierakka Rumex longifolius Ketohopeahanhikki Potentilla argentea ssp. argentea

Hieskoivu Betula pubescens Ketoneilikka Dianthus deltoides
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Ketosilmäruoho Euphrasia stricta
Hiirenvirna Vicia cracca Kevätesikko * Primura veris
Hopeasalava * Salix alba var. sericea Kevätpiippo Luzula pilosa
Huopaohdake Cirsium helenioides Kielo Convallaria majalis
Idänillakko * Hesperis pycnotricha Kiiltopaju Salix phylicifolia
Idänsinililja * Scilla siberica Kiiltotuhkapensas * Cotoneaster lucidus
Idänukonputki Heracleum sphondylium ssp. sibericum Kiinanpioni * Paeonia lactiflora
Idänvirpiangervo * Spiraera chamaedryfolia Kirjopillike Galeopsis speciosa
Imeläkirsikka * Prunus avium Kissankello Campanula rotundifolia
Isoauringonkukka * Helianthus annuus Kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas
Isomaksaruoho Hylotelephium telephium Koiranheisi Viburnum opulus
Isonokkonen Urtica dioica Koiranputki Anthriscus sylvestris
Isopihatatar Polygonum aviculare ssp. aviculare Komealupiini * Lupinus polyphyllus
Isotuomipihlaja * Amelanchier spicata Konnanvihvilä Juncus bufonius
Japaninangervo * Spiraea japonica Korallikanukka * Cornus alba 'Sibirica'
Jouhivihvilä Juncus filiformis Koripaju * Salix viminalis
Juolavehnä Elytrigia repens Korpipaatsama Franfula alnus
Juolukka Vaccinium uliginosum Kotipihlaja Sorbus aucuparia
Jänönsara Carex ovalis Kultapiisku Solidago virgaurea
Järvikaisla Schoenoplectus maritimus Kurjenkello Campanula persicifolia
Järvikorte Equisetum fluviatile Kurtturuusu * Rosa rugosa

Taulukko 2. Tutkimusalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai viljelysjäänteitä. 
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Kyläkarhiainen Carduus crispus Nurmilauha Deschampsia cespitosa
Kylänurmikka Poa annua Nurminata Festuca pratensis
Käenkaali Oxalis acetosella Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis
Lampaannata Festuca ovina Nurmirölli Agrostis capillaris
Lehtoakileija * Aquilegia vulgaris Nurmitädyke Veronica chamaedrys
Lehtonurmikka Poa nemoralis Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense
Lehtovirmajuuri Valeriana sambucifolia Ojakärsämö Achillea ptarmica
Leskenlehti Tussilago farfara Oravanmarja Maianthemum bifolium
Lillukka Rubus saxatilis Peltohatikka Spergula arvensis
Luhtalemmikki Myosotis scorpioides Peltokorte Equisetum arvense
Luhtasuoputki Peucedanum palustre Peltolemmikki Myosotis arvensis
Lumme Nymphaea alba Pelto-ohdake Cirsium arvense
Lutukka Capsella bursa-pastoris Pelto-orvokki Viola arvensis
Lännenpunaherukka * Ribes rubrum Peltosaunio Tripleurospermum perforatum

Maitohorsma Epilobium angustifolium Pensaskanukka * Cornus alba
Mesiangervo Filipendula ulmaria Piennarmatara ^ G. x pomeranicum
Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Pietaryrtti Tanacetum vulgare
Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Piharatamo Plantago major
Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea Pihasaunio Matricaria suaveolens
Metsäkorte Equisetum sylvaticum Pihatähtimö Stellaria media
Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Pihasyreeni * Syringa vulgaris
Metsäkuusi Picea abies Pikkukäenrieska Gagea minima
Metsälauha Deschampsia flexuosa Pimpinellaruusu * Rosa pimpinellifolia
Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum Pohjankallioimarre Polypodium vulgare
Metsämänty Pinus sylvestris Poimulehti Alchemilla sp. 
Metsätammi Querqus robur Pujo Artemisia vulgaris
Metsätähti Trientalis europaea Puna-ailakki Silene dioica
Metsävaahtera Acer platanoides Puna-apila Trifolium pratense
Morsiusangervo * Spiraea x arguta Puolukka Vaccinium vitis-idaea
Mustaherukka Ribes nigrum Purovita Potamogeton alpinus
Mustikka Vaccinium myrtillus Pystykiurunkannus * Corydalis solida
Niittyhumala Prunella vulgaris Päivänkakkara Leucanthemum vulgare
Niittyleinikki Ranunculus acris Raita Salix caprea
Niittynurmikka Poa pratensis Ranta-alpi Lysimachia vulgaris
Niittynätkelmä Lathyrus pratensis Rantakukka Lythrum salicaria
Niittysuolaheinä Rumex acetosa Rantamatara Galium palustre
Nuokkuhelmikkä Melica nutans Rantaminttu Mentha arvensis
Nuokkutalvikki Orthilia secunda Rantayrtti Lycopus europaeus
Nurmihärkki Cerastium fontana Ratamosarpio Alisma plantago-aquatica
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Rauduskoivu Betula pendula Tarha-alpi * Lysimachia punctata
Rentohaarikko Sagina procumbens Tarhaomenapuu * Malus domestica
Rentukka Caltha palustris Tarhatulppaani * Tulipa gesneriana
Rohtoraunioyrtti * Symphytum officinale Terijoensalava * Salix fragilis 'bullata'
Rohtotädyke Veronica officinalis Terttualpi Lysimachia thyrsiflora
Rohtovirmajuuri Valiriana officinalis Terttuselja * Sambucus racemosa
Rusopajuangervo * Spiraea x billardii Tervaleppä Alnus glutinosa
Rätvänä Potentilla erecta Tummarantavihvilä Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Rönsyleinikki Ranunculus repens Tummarusokki Bidens tripartita
Salava * Salix fragilis Tummatulikukka Verbascum nigrum
Salokeltanot Hieracium (sektio) hieracium Tuoksuvatukka * Rubus odoratus
Sananjalka Pteridium aquilinum Tuomi Prunus padus
Sarjakeltano Hieracium umbellatum Tyrni * Hippophaë rhamnoides
Savijäkkärä Gnaphalium uliginosum Ukontatar Persicaria lapathifolia
Seittitakiainen Arctium tomentosum Ulpukka Nuphar lutea
Siankärsämö Achillea millefolium Unkarinsyreeni * Syringa josikaea
Sinivuokko Hepatica nobilis Vaalea-amerikanhorsma Epilobium ciliatum
Siperianhernepensas * Caragana arborescens Vadelma Rubus idaeus
Soikkovuorenkilpi * Bergenia crassifolia Valkoapila Trifolium repens
Soreahiirenporras Athyrium filix-femina Valkokarhunköynnös * Calystegia sepium
Suikeroalpi * Lysimachia nummularia Valkovuokko Anemone nemorosa
Suo-ohdake Cirsium palustre Vanamo Linnaea borealis
Suo-orvokki Viola palustris Variksenmarja Empetrum nigrum
Syysasteri * Aster novi-belgii Viitapihlaja-angervo * Sorbaria sorbifolia
Syysmaitiainen Leontodon autumnalis Virpapaju Salix aurita
Särmäkuisma Hypericum maculatum Voikukka Taraxacum sp.
Tahmavillakko Senecio viscosus Vuohenputki Aegopodium podagraria
Taikinamarja Ribus alpinum
Yhteensä 211 lajia
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