
Rantayleiskaavan luontoselvitys

Jämijärvi

23.8.2016

Terhi Ala-Risku

1



SISÄLTÖ

1. YHTEENVETO 3
2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE JA LÄHTÖAINEISTOT 4
3. MAASTOKARTOITUKSEN MENETELMÄT 4
4. RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONNONPIIRTEET

Jämijärven vesistö 5
Rantatyypit 6
Metsät 6
Perinneluontotyypit 7
Vesikasvillisuus 7
Vesi- ja rantalinnusto 8

5. RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN HUOMIONARVOISET LAJIT
Hävinneet kasvilajit 8
Uhanalaiset kasvilajit 8
Muut harvinaiset kasvilajit 9
Haitallisesti leviävät vieraskasvilajit 9
Uhanalaiset ja harvinaiset vesi- ja rantalinnut 10
Lepakot 10
Liito-orava 11
Viitasammakko 11

6. RAKENTAMISESSA HUOMIOITAVAT LUONTOKOHTEET
Vesi- ja rantalintujen pesimisalueet 11
Sammakkoeläinten kutupaikat 14
Vanhat kangasmetsät 15
Lehtometsät 17
Rantalaitumet 18
Matalakasvuiset rantaniityt 19
Kuivan maan niityt 20
Lähteiköt 21
Muut kohteet 22

7. VIITTEET 23

LIITTEET

Liitteet 1-3. Uhanalaisten ja harvinaisten kasvien havaintopaikat. 
Liitteet 4-6. Vesilintujen lasketut parimäärät.
Liitteet 7-9. Vesilintujen tähystyspisteet. Lepakoitten kartoitusalueet.
Liitteet 10-12. Direktiivilajien esiintymispaikat.
Liite 13. Natura -alueet. 

2



1. YHTEENVETO

Jämijärven rantayleiskaavan luontoselvitys on tehty yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella kaavan 
luontovaikutusten arviointia varten. Keväällä ja kesällä 2016 on selvitetty maastotyönä rantayleiskaava-
alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä lepakoitten, liito-oravan ja 
viitasammakon esiintyminen. 

Luontoselvityksessä tarkastellaan erityisesti uhanalaisia luontotyyppejä, uhanalaisia lajeja sekä 
luontodirektiivin IV -liitteen lajeja. Jämijärven vesilinnusto on kartoitettu vesilintulaskennan ohjeitten 
mukaisesti. Maastossa on tarkistettu myös uhanalaisten ja harvinaisten kasvien tiedossa olevat 
havaintopaikat.

Jämijärven rakentamattomien metsä- ja peltorantojen rantavyöhykkeessä on saraluhtaa, korkeakasvuista 
rantaniittyä sekä lehtipuuvaltaista lehtomaista kangasta. Harvinaisempia rantatyyppejä ovat matalakasvuiset 
rantaniityt sekä laidunnetut rannat. Rantavyöhykkeen yläpuolella on enimmäkseen reheviä lehtomaisia 
kangasmetsiä tai tuoretta lehtometsää. Rantayleiskaava-alueella on myös harvinaisempia runsasravinteisia 
lehtoja. Uudistusiän ylittänyttä ja vanhaa runsaslahopuustoista metsää on pienillä alueilla erityisesti saarissa. 
Hämeenkankaan reunassa rantayleiskaava-alueen eteläosassa on pohjavesivaikutteisia rantatyyppejä ja 
lähteikköjä. 

Koko maassa uhanalaisiksi luokitelluista kasvilajeista rantayleiskaava-alueella on havaittu metsälitukka, 
hirvenkello, keltamatara ja ojakaali. Erityisesti suojeltavaa metsälitukkaa ei ole havaittu muualla kuin Natura 
-alueella. Jämijärvellä kasvaa lisäksi joukko alueellisesti uhanalaisia sekä Satakunnassa harvinaisia 
kasvilajeja. Uhanalaisia ja harvinaisia kasveja on erityisesti runsasravinteisissa lehtometsissä sekä 
matalakasvuisilla rantaniityillä (liitteet1-3).

Uhanalaisista vesi- ja rantalinnuista Jämijärven pesivään lajistoon kuuluvat tämän kartoituksen perusteella 
jouhisorsa, heinätavi, punasotka, tukkasotka, nokikana, haapana, punajalkaviklo, taivaanvuohi ja naurulokki. 

Direktiivilajeista alueella on liito-oravan ja viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, jotka on 
luonnonsuojelulain mukaisesti huomioitava yleiskaavassa. Alueelta rajattiin myös yksi pohjanlepakolle 
tärkeä elinympäristö (liitteet 10-12).     

Rakentamisessa huomioitavat luontokohteet on rajattu kappaleessa 6. Kohteet ovat vesi-ja rantalinnuston 
pesimisalueita, sammakkoeläinten kutupaikkoja, vanhoja kangasmetsiä, runsasravinteisia lehtometsiä, 
pitkään laidunettuja rantaniittyjä ja kuivan maan niittyjä sekä lähteikköjä.
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2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE JA LÄHTÖAINEISTOT

Rantayleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista sekä kaavan vaikutukset 
luontoon (MRL 40 §). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. 
Luontoselvityksessä kartoitetaan suunnittelualueelta olennaiset luontoarvot, joihin rantarakentamisella voi 
olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa Jämijärven rantayleiskaava-alueen luonnonpiirteet, 
luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä liito-oravan, lepakoitten ja viitasammakon esiintyminen.

Työssä on käytetty myös Jämijärvellä aikaisemmin tehtyjä lajistoselvityksiä ja tutkimuksia. Järven 
vesikasvillisuus on kartoitettu ensimmäisen kerran 1930 -luvulla (Maristo 1941) ja uudelleen 1980 -luvulla 
(Rintanen 1996). Juha Suomisen kirjassa Satakunnan kasvit (2013) on paljon havaintoja rantayleiskaava-
alueelta. Myös Pekka Henttosella (1996, 1997, 1999) on runsaasti kasvihavaintoja alueelta. Jämijärven 
vesilinnusto on laskettu 1990 -luvulla (Lampolahti ja Nuotio 1993). Jämijärvellä tehdyt lajihavainnot 
tarkastettiin myös Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka -tietokannasta ja ympäristöhallinnon Eliölajit 
-tietokannasta (15.6.2016 Heidi Kaipiainen-Väre).

Rantayleiskaava-alueen rajaus näkyy liitteenä olevissa kartoissa. Pois on rajattu Kauppilan, Ainajärven, 
Pitkäniemen ja Mielahden ranta-asemakaava-alueet sekä Tuulenpesän asemakaava-alue. Kokonaiskuvan 
saamiseksi pesivä vesilinnusto laskettiin myös näiltä alueilta. 

Lajistosta tarkastellaan erityisesti uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2010, alueellisesti uhanalaiset ymparisto.fi, 
linnuston osalta Birdlife.fi) ja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja. Luontodirektiivissä luetellut lajit ovat 
yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua (Sierla ym. 2004). Niitten tappaminen, 
pyydystäminen ja häiritseminen sekä niitten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai 
heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49§ mukaan.

Luontotyypeistä tarkastellaan erityisesti uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) sekä vesilain 1:15 ja 
1:17 § suojelemia pienvesiä. Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluu esim. valtaosa metsälain 10§ 
suojelemista arvokkaista elinympäristöistä. Uhanalaiset luontotyypit eivät ole automaattisesti rauhoitettuja. 
Vesilain suojelemia pienvesiä ovat mm. luonnontilaisen kaltaiset lähteet ja purot. 

3. MAASTOKARTOITUKSEN MENETELMÄT

Vesilinnusto kartoitettiin kaukoputken avulla luonnontieteellisen keskusmuseon ohjeitten mukaisesti 
(www.luomus.fi/vesilintujen_laskentaohjeet). Tähystyspaikat näkyvät liitteissä 7-9. Ensimmäinen laskenta 
tehtiin 1.-6 toukokuuta. Parhailla kohteilla tehtiin toinen laskenta 18.-19. toukokuuta. Tulokset ilmoitetaan 
pesivinä pareina. Vaikka työssä noudatettiin tarkasti laskentaohjetta, tuloksissa on aina tulkinnan varaa. 
Runsaimpien lajien laskettuihin määriin aiheuttaa virhettä ensimmäisen laskennan varhainen ajankohta ja 
ajoittuminen monelle päivälle. Näistä syistä tuloksissa voi olla mukana muutolla olevia yksilöitä ja osa 
yksilöistä on voinut tulla lasketuksi useampaan kertaan.

Viitasammakkokartoitus tehtiin vesilintulaskennan yhteydessä 1.-19. toukokuuta. Vesilintujen 
tähystyspaikoista ainakin 23 paikkaa on myös viitasammakon kutupaikaksi potentiaalisia lahtia (liitteet 7-9). 
Viitasammakko on toukokuun alkupuolella äänessä läpi vuorokauden. Kuun loppupuolella sitä kuulee 
varmuudella vain yöllä vuorokauden viileimpään aikaan.

Rantalinnustoa kartoitettiin 13.-23. kesäkuuta noin viikon ajan kiertelemällä veneellä rantoja pitkin 
aamuyöllä ja aamulla. Käytännössä tämä tapahtuu kuuntelemalla, jolloin linnut on mahdollista kuulla noin 
100 metriä leveältä ranta-alueelta. Lähes kaikkiin saariin myös jalkauduttiin. Yölaulajia kuunneltiin 13. ja 
23. kesäkuuta yöllä kiertämällä sekä järven itä- että lansiallas ympäri polkupyörällä.

Liito-oravaselvitys tehtiin rantalintujen kartoituksen yhteydessä kesäkuun alkupuolella. Tarkemmin tutkittiin 
yhteensä 11 liito-oravalle sopivannäköistä metsikköä. Nämä ovat varttuneita tai vanhoja kuusen, haavan, 
lepän ja koivun muodostamia metsiköitä. Jos metsikkö on naaraan asuttama, on alkukesään asti järeimpien 
kuusten ja haapojen tyvellä näkyvissä yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Liito-
oravan pesä on puunkolossa tai linnunpöntössä. Jos pesä on tavallisen oravan rakentamassa risupesässä 
kuusenlatvassa, sitä on käytännössä mahdoton löytää. Pesäpuut lisäksi vaihtelevat samassa metsikössä jonkin 
verran vuosittain. Yksi naaras voi käyttää lähes kymmentä eri koloa tai risupesää kahdessa tai useammassa 
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lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat rajataan papanajälkien, 
sopivien puiden ja kolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005).

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys aloitettiin marraskuussa 2015 ja sitä jatkettiin heinäkuussa 2016. 
Kartoitusta tehtiin sekä jalan, polkupyörällä että veneellä yhteensä noin viikon ajan. Nämä retket suunnattiin 
lähinnä muitten kartoitusten yhteydessä löytyneille kasvistoltaan mielenkiintoisille rannoille. Lisäksi 
tarkastettiin tiedossa olevat uhanalaisten ja harvinaisten kasvien havaintopaikat.

Lepakkoselvitys tehtiin kolmena yönä heinäkuun viimeisellä viikolla klo 23.30-03.30 välillä. Järven 
länsiallasta kartoitettiin kiertelemällä kahtena yönä veneellä rantoja pitkin (liitteet 7-9). Erityisesti 
tarkastettiin varjoisat lahdet, salmet, kanavat ja ojansuut sekä kookkaita lehtipuita kasvavat metsäiset rannat. 
Järven itäaltaalla lepakoille potentiaalisia paikkoja on vähemmän, joten itäaltaan kartoitus tehtiin 
pistokäynteinä rannoilta käsin. Kartoituksessa etsittiin lepakoitten hyönteispyyntiin käyttämiä alueita. 
Lepakoitten lisääntymispaikkoja tai muita päiväpiiloja ei etsitty, koska ne ovat Jämijärvelllä todennäköisesti 
lähes yksinomaan asutuissa rakennuksissa. Kartoituksessa käytettiin Petterson D200 -lepakkodetektoria. 
Tällä mallilla pystyy erottamaan toisistaan kolme Suomessa pääasiassa esiintyvää lepakkolajia 
(pohjanlepakko, vesisiippa sekä lajipari viiksisiippa/isoviiksisiippa). Muita lajeja ei ole mahdollista tunnistaa 
ko. mallilla ilman äänianalyysiä. Korvayökköä lukuunottamatta muitten lepakkolajien pesiminen tai 
säännöllinen esiintyminen Jämijärven leveysasteilla on melko epätodennäköistä. 

Käytännössä kaikki em. kartoitukset tukevat toisiaan niin, että esim. linnustosta saatiin havaintoja vielä 
heinäkuussa kasvillisuuskartoituksen yhteydessä jne.

Palosaari.
4. RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONNONPIIRTEET

Jämijärven vesistö

Jämijärvi on matala, ruskeavetinen ja runsashumuksinen järvi eli tyypillinen Ikaalisten Kyrösjärven reitin 
latvajärvi. Jämijärven valuma-alue on 388 km2. Kaksi kolmasosaa järven vedestä tulee Naurisjoesta ja 
Palojoesta, jotka laskevat järven pohjoispäähän Majanlahteen. Yksi kolmasosa järven virtaamasta tulee 
lähivaluma-alueen pienemmistä puroista ja ojista (Krogerus 1994). 

Jämijärven länsialtaan ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Suurin syvyys länsialtaassa on 9 m. 
Näkösyvyys on ollut 1990 -luvulla yksi metri. Länsialtaaseen tulee ravinteita Naurisjoesta ja Palojoesta, 
joitten vedenlaatu on arvioitu huonoksi. Rehevöittävästä typpi- ja fosforikuormasta lähes kolme neljäsosaa 
tulee maataloudesta. Länsialtaassa on esiintynyt happivajausta lopputalvella ja loppukesällä. 
Kokonaisfosforin vähentämistarpeeksi on arvioitu 30-50% (Westberg 2015). 

Jämijärven itäaltaan ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Maksimisyvyys on 26 m ja näkösyvyys 1,5 m. 
Veden fosforipitoisuus itäaltaassa on vähentynyt selvästi 1990- ja 2000 -luvuilla. Jämijärvelle on laadittu 
mm. suojavyöhykesuunnitelma (Jaakkola 2000). Pellon ja järven välissä on kuitenkin lähes kaikkialla 
puustoinen rantaluiska luontaisena suojavyöhykkeenä.

Vedenkorkeuden vaihtelu Jämijärvessä on melko suurta, koska järven valuma-alue on lähes järvetön 
(Krogerus 1994). Keskialiveden ja -yliveden erotus on ollut 1990 -luvulla 1,5 metriä. 1800 -luvulla ja 1900 
-luvun alkupuolella tehdyissä Jyllinjoen perkauksissa järven vedenpintaa on laskettu yhteensä 1,3 metriä. 
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Viimeisessä järvenlaskussa 1930 -luvulla syntyi uutta vesijättöä yli 700 hehtaaria. Jämijärven salmia on 
perattu 1950 -luvulla (Heikkilä 1992). 2000 -luvulla järven keskivedenkorkeutta on nostettu 20 cm 
Jyllinjokeen rakennetulla pohjapadolla ??

Jämijärven alkuperäiseen kalastoon ovat kuuluneet ainakin lahna, sulkava, kuha, hauki, made, kuore, ahven, 
särki, kiiski, salakka ja pasuri (Heikkilä 1992).

Halavia.

Jämijärven rantatyypit

Jämijärven rantojen maalaji on miltei kaikkialla hiesu. Mielahdella Hämeenkankaan reunassa on karkeaa 
hietaa ja hiekkaa. Tulvarannoilla ja lahdenpohjukoissa on laajalti liejua ja saraturvetta. Savea on järven 
pohjoispäässä Majanlahden pohjukassa. Kalliorantoja on vähän ja ne on enimmäkseen rakennettu. 
Kivikkorantoja ei ole ollenkaan (www.paikkatietoikkuna.fi).

Yleisimmät rantatyypit ovat kaikkialla ruohoinen saraluhta ja korkeakasvuinen rantaniitty. Jämijärven 
pienimmät saaret ovat kokonaan näitä kahta tyyppiä. Rantaluhdat kasvavat vesisaraa, viiltosaraa, ranta-alpia, 
terttualpia, kurjenjalkaa, myrkkykeisoa, leveäosmankäämiä ja keltakurjenmiekkaa. Kurjenmiekka on 
levinnyt istutuksista eikä kuulune Jämijärven alkuperäiseen kasvistoon (Suominen 2013). Palosaaressa pitkät 
luhtaiset lahdet ovat soistuneet rahkasammalta kasvaviksi nevoiksi. 

Korkeakasvuisilla rantaniityillä kasvaa edellämainittujen kasvilajien lisäksi halavaa, kiiltopajua, 
mesiangervoa, nurmilauhaa ja rönsyleinikkiä. Palosaaressa myös paatsama muodostaa laajoja pensaikkoja. 
Jämijärven rantojen komeat halavat ovat järvimaiseman silmiinpistävin osa. 

Kaikkialla yleinen rantatyyppi on myös lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas eli ns. koivuviita. Puustossa 
on koivun lisäksi usein järeitä tervaleppiä, haapoja ja mäntyjä. Rantaviidassa kasvaa tyypillisesti paatsamaa, 
valkovuokkoa, mesimarjaa, lillukkaa, nurmilauhaa ja metsämaitikkaa. Entisen rantatörmän alapuolelle 
kasvanut puusto on rakentamattomilla rannoilla monin paikoin jokseenkin täysin luonnontilassa. 

Rantayleiskaava-alueen metsät

Jämijärvellä Lounaismaan eteläboreaaliset metsät vaihettuvat karummiksi keskiboreaalisen Suomenselän 
metsiksi. Järven ympäristössä metsät ovat rehevää eteläboreaalista tyyppiä ja niistä on löytynyt monen 
eteläisen kasvilajin ääriesiintymiä (Suominen 2013). Rantayleiskaava-alueen metsät ovat enimmäkseen 
tuoretta tai lehtomaista kangasta sekä tuoretta lehtoa. Järven länsirannalla sekä Huopansaaren ja Palosaaren 
lämpimillä moreenirinteillä on runsasravinteista lehto-orvokkityypin lehtometsää, jonka puustoon kuuluu 
myös metsälehmus. Näissä lehdoissa kasvaa runsaasti sinivuokkoa sekä nimilajin lehto-orvokin lisäksi 
muutama muu vaatelias lehtokasvi, mm. lehtopähkämö ja pussikämmekkä (Henttonen 1996, 1997, 1999).
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Järven eteläpäässä Mielahdella pohjavesi tulee esiin lähellä vesirajaa muutamina lähteinä ja tihkupintoina. 
Hämeenkankaan reunan isot lähteiköt (Uhrilähde, Kylmänmyllynlähde, Krupulähde, Mielahden lähteet) 
kuuluvat Natura -suojeluohjelmaan. Niitten lähistöllä on lisäksi muutama pienempi lähteikkö ja lähdevetinen 
neva. Lähdekurujen ympäristössä on enimmäkseen karua puolukkaturvekangasta. Ylempänä 
Hämeenkankaalla Jämintien varressa on kuivan kanervatyypin kasvatusmetsiä. Pohjaveden läheisyys näkyy 
täällä siniheinän ja katajan esiintymisenä jäkäläkankaitten painanteissa.  

Jämijärven saarissa metsät ovat yleisesti ottaen hoitamattomia. Kaikissa saarissa on huomattavan järeitä 
mäntyjä, kuusia, koivuja ja haapoja, tuulenkaatoja, pökkelöitä sekä kokonaan hakkuitten ulkopuolelle 
jääneitä metsiköitä. Palosaaren asumattomassa itäosassa entiset laitumet ovat metsittyneet koivuviidoiksi. 
Huopansaaren entiset avoimet puolikulttuurilehdot ovat laajalti kuusettuneet (Henttonen 1996). Tiheää 
kasvatusmetsää on Niittusaaressa, Ohrisaaressa ja Haapasaaressa. 

Uimaluoto.
Perinneluontotyypit

Satakunnan perinnemaisemakartoituksessa on rajattu kolme paikallisesti-maakunnallisesti arvokasta 
perinnebiotooppia Uimaluodossa, Lehtisaaressa ja Soinin tilalla (Jutila 1996). Näistä on käytössä enää Soinin 
rantalaidun. Laidunnus Jämijärven rantavyöhykkeellä ja saarissa on pääosin loppunut jo 1980 -luvulle 
tultaessa (Henttonen 1996). Vesirajaan asti laidunnettua nurmea oli kesällä 2016 enää kolmella tilalla. 
Lampaita pidetään mm. Huopansaaressa ja Uimaluodossa. Näissä sekä Lehtisaaressa ja Palosaaressa on 
myös niitettyä maisemapeltoa. Myös kirkonkylän rakentamattomat rannat ovat enimmäkseen 
maisemapeltona. 

Matalakasvuista järvenrantaniittyä on säilynyt entisissä laidunniemissä ja saarissa. Tätä rantatyyppiä on 
lähinnä Juminsaaressa ja Isolla sekä Pikkulevillä, pienillä alueilla myös Sillanpäänlevällä, Huopansaaren 
itäkärjessä, Koivulahdessa, Salmenniityllä, Uimaluodon eteläkärjessä ja Pyydönniemessä. 
Matalaskasvuisella niityllä kasvaa jouhivihvilää, rönsyrölliä, luhtarölliä, luhtakastikkaa, juolasaraa, 
suoputkea, aho-orvokkia ja mesimarjaa. Uhanalaisista kasveista esiintyy ojakaalia, mutayrttiä ja 
ahonoidanlukkoa. 

Pitkään käytössä olleet heinäpellot ovat monin paikoin muutuneet monilajisiksi niityiksi. Tällaisia kuivia 
heinäpeltoja on mm. Katajiston, Kuusiston, Niemen ja Salomäen tilojen ympäristössä. Niityillä kasvaa mm. 
päivänkakkaraa, kurjenkelloa, ahojäkkärää, keltanoita ja suolaheiniä. Samanlaista niittyä on myös 
Palosaaressa Kiviniemen tilan länsipuolen entisillä hakamailla.

Vesikasvillisuus

Jämijärvi on ollut melko karu kortetyypin järvi (Maristo 1941). Nykyisellään Jämijärvi vastaa enemmän 
rehevää kaislatyyppiä. Runsain vesikasvi on edelleen järvikorte mutta kortteikon edessä kasvaa nykyään 
kaisla-, osmankäämi- ja ratamosarpiokasvustoja. Niitten edustalla on sekakasvustoina kelluslehtisiä 
vesikasveja eli ulpukkaa, lummetta, uistinvitaa, siimapalpakkoa, vesitatarta ja ojasorsimoa. Erityisen laajoja 
kelluslehtikasvustoja on syntynyt niitetyille rannoille ja ruopattuihin salmiin, mistä on poistettu kortteikkoa. 
Lahdissa ja ojansuilla kasvaa kaikkien em. vesikasvien lisäksi myös uposlehtisiä ahven-, puro- ja 
tylppälehtivitaa sekä vesihernettä. Irtokellujia kilpukkaa ja isolimaskaa on kaikkialla Jämijärven rannoilla. 
Laajimmat ja tiheimmät vesikasvustot ovat länsialtaassa Palosaaren ja Haapasaaren välillä ja itäaltaassa 
Ohrisaaren ympärillä.

Pohjalehtisistä vesikasveista Jämijärvessä esiintyy ainakin hapsiluikka, rantaleinikki, vesirikko, mutayrtti ja 
ojakaali. Pohjalehtiset vesikasvit ovat vähentyneet rantalaidunnuksen loppumisen takia.
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Vesi- ja rantalinnusto

Jämijärven vesilinnusto on pysynyt melko samanlaisena edellisen laskennan jälkeen (Lampolahti ja Nuotio 
1993). Muuutosta on jostakin syystä kolmen yleisimmän vesilinnun eli telkän, sinisorsan ja tavin lasketuissa 
parimäärissä. 1990 -luvulla näitä laskettiin pesivän Jämijärvessä yhteensä vain 10, 6 ja 13 paria. Vuonna 
2016 laskettiin telkkiä, sinisorsia ja taveja kolminkertaiset määrät (liitteet 4-6). 

Nokikana näyttää 20 vuodessa vähentyneen 17 parista nyt laskettuun 8 pariin. Joutsen on runsastunut 5 
pesivään pariin. Lapasorsa ja kalatiira ovat runsastuneet 15 laskettuun pariin. Kalatiiroja pesii Jämijärvessä 
lähinnä vain Isoruohon ja kirkonkylän uimarannan tekosaarilla. Naurulokin yhdyskuntia oli kesällä 2016 
Sillanpäänlevällä ja Isoruoholla. Nauru- ja pikkulokilla parimäärät ja yhdyskuntien sijainti voi vaihdella 
suuresti vuosittain, mikä vaikuttaa monen muunkin vesi- ja rantalinnun pesäpaikan valintaan. Nyt laskettu 
lähes 300 parin määrä naurulokille ei liene poikkeuksellisen suuri Jämijärvessä.

Vähälukuisempien vesilintujen määrät ovat pysyneet lähes samoina 1990 -luvulta (haapana, jouhisorsa, 
heinätavi, tukkasotka, punasotka, kanadanhanhi). Kanadanhanhilla oli 1 poikue itäaltaalla kesällä 2016. 
Kanadanhanhen pesäpaikka ei ole tiedossa.

Rantojen linnuista erityisesti kuovi, ruisrääkkä ja pensassirkkalintu ovat luonteenomaisia Jämijärven 
pienipiirteisille ja kumpuileville rantapelloille sekä saarten peltolaikuille  Esim. pelkästään Kontin ja 
Pitkäniemen välillä huuteli kesällä 2016 yhteensä 10 ruisrääkkää.  

Tämän kartoituksen perusteella Jämijärven parhaat pesimäalueet vesi- ja rantalinnuille ovat Pitkälahti sekä 
Juminsaaren pohjoisrannan ja Isoruohon tekosaarten välinen alue (liitteet 4-6). 

5. RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN HUOMIONARVOISET LAJIT

Hävinneet kasvilajit

Rantayleiskaava-alueelta ilmeisesti hävinneitä kasvilajeja ovat hirvenkello, aurankukka, ketonoidanlukko, 
vilukko, paunikko, äimäruoho, nuottaruoho, pohjannurmikka, pohjanpaju ja kaarlenvaltikka. Useimpia näistä 
kasveista on etsitty tuloksetta tiedossa olevilta havaintopaikoilta tässä ja aikaisemmissa etsinnöissä 
(Suominen 2013).

Uhanalaiset kasvilajit

Metsälitukka ja hentosara. Metsälitukka on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji. 
Hentosara on uhanalainen Lounaismaalla. Molemmat ovat lähteisten korpien kasveja. Rantayleiskaava-
alueella näitä esiintyy yhdellä Natura -alueella.

Ojakaali, mutayrtti ja ahonoidanlukko. Ojakaali on uhanalainen koko maassa, mutayrtti ja ahonoidanlukko 
ovat uhanalaisia Lounaismaalla. Ojakaalia kasvaa Koivulahdessa ja Pyydönniemessä rantaniityllä sekä 
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Rannanperällä hevoslaitumella. Koivulahden niityllä kasvaa myös mutayrttiä. Ahonoidanlukkoa kasvaa 
runsaasti Iso ja Pikkulevillä (Henttonen 1997). 

Keltamatara, ketoneilikka, musta-apila ja kissankäpälä. Keltamatara on vaarantunut laji, muut ovat 
silmälläpidettäviä. Nämä ovat kuivan maan niittyjen kasveja, jotka tulevat toimeen myös tienpientareilla. 
Keltamataraa kasvaa Lautaluoman tilan pihapiirissä Vihuntien varressa. Kissankäpälää ei löytynyt kesällä 
2016 mutta lajista on vanhoja tietoja Niemenkylästä.

Metsälehmus, sinivuokko, lehto-orvokki, lehtopalsami ja lehtopähkämö. Nämä ovat Pohjanmaan 
vyöhykkeellä uhanalaisia lehtokasveja, joita kasvaa Jämijärvellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä. 
Metsälehmuksella on Vihun kylässä myös pellonreunaesiintymiä, joista vain osa löytyi tässä kartoituksssa. 
Lehmusta on myös siirretty joihinkin pihoihin. Lehtopalsamia ja lehtopähkämöä on löytynyt vain 
Huopansaaren lehdoista (Henttonen 1996, 1999).

Soikkokaksikko ja pussikämmekkä. Nämä ovat Lounaismaalla uhanalaisia orkideoita. Soikkokaksikkoa on 
löytynyt vain Huopansaaresta. Pussikämmekällä on rantayleiskaava-alueen lehtometsissä paljon 
potentiaalisia kasvupaikkoja (Henttonen 1997). Yhtäkään yksilöä ei kuitenkaan löytynyt v. 2016 
perusteellisesta etsinnästä huolimatta.

Kevätlinnunsilmä. Lounaismaalla uhanalainen laji. Kevätlinnunsilmää kasvaa Mielahden rantahetteikössä 
Viherkosken tilan pohjoispuolella.

Ojakaali.

Muut harvinaiset kasvilajit

Rantayleiskaava-alueella havaittiin lisäksi kymmenkunta muuta sellaista kasvilajia, joita on Hatikka 
-tietokannan mukaan löytynyt viime vuosikymmeninä vain muutamasta paikasta koko Satakunnan alueella. 
Harvinaisista kasveista ahopaju, pölkkyruoho ja ketotuulenlento ovat kuivien pientareitten lajeja. 
Lehtomaitikkaa, peltopähkämöä ja tylppälehtihierakkaa kasvaa Uusihaan tilan rannassa. Rantalemmikki, 
rantaleinikki, hapsiluikka ja liereäsara ovat melko vaateliaita rantaniittyjen ja -soitten kasveja.

Haitallisesti leviävät vieraskasvilajit

Korallikanukka on koristepensas, joka on levinnyt puutarhoista erityisesti Kauppilankylän ja Niemenkylän 
rannoille. Se muodostaa tiheää pensaikkoa myös mm. Majanlahdella Katajiston niemessä. Jättipalsamia 
kasvaa massoittain Kauppilanjoen ja Kauppilankylän rannoilla, mistä se on leviämässä koko järven alueelle. 
Toistaiseksi jättipalsamia ei vielä juurikaan kasva järven muissa osissa. Karhunköynnös on vaikeasti 
hävitettävä puutarhakarkulainen. Karhunköynnöstä leviää mm. Ylä-Narvin rannassa ja kirkonkylässä 
Papinsaarta vastapäätä (www.vieraslajit.fi).
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Uhanalaiset ja harvinaiset vesi- ja rantalinnut

Jouhisorsa. Erittäin uhanalainen. 3 pesiväksi tulkittua koirasta havaittiin Majanlahdella, Juminsaaren 
pohjoispuolella ja Seeksanlahdella.

Heinätavi. Erittäin uhanalainen. Yksi heinätavipari nähtiin molemmilla käyntikerroilla Pikkulevillä.

Tukkasotka. Erittäin uhanalainen. 3 pesiväksi tulkittua paria Sillanpäänlevällä, Juminsaaren-Isoruohon 
alueella sekä Pitkälahdella.

Punasotka. Erittäin uhanalainen. 2 pesiväksi tulkittua naarasta Juminsaaren-Isoruohon alueella ja 
Pitkälahdella.

Nokikana. Erittäin uhanalainen. Nokikana pesii muutaman parin yhdyskuntina Pitkälahdella sekä Iso ja 
Pikku Koivusella. Yksittäispareja on myös Pikkulevillä ja Papinsaaren lahdella. Yhteensä laskettiin 8 paria.

Haapana. Vaarantunut laji. 6 pesiväksi tulkittua paria Juminsaaren rantaniityillä, Iso ja Pikku Koivusilla sekä 
Pitkälahdella.

Koko maassa uhanalaisista rantalinnuista yleiskaava-alueella esiintyy pesivänä naurulokki, punajalkaviklo 
sekä taivaanvuohi. Lounaismaalla uhanalaisiksi on luokiteltu myös valkoviklo ja liro. Pohjois-Satakunnassa 
melko harvinaisia rantalintuja ovat myös ruskosuohaukka, kaulushaikara, luhtakana, luhtakerttunen ja 
kultarinta.

Punajalkaviklo.

Lepakot (liitteet 10-12)

Lepakkolajeista rantayleiskaava-alueella havaittiin pohjanlepakko ja vesisiippa.

Pohjanlepakko esiintyy keski- ja loppukesällä tyypillisesti yksittäin tai kaksittain (emo ja poikanen) 
metsäaukioilla, pihapiireissä ja tienvarsilla. Ne käyttävät hyönteispyyntiinsä myös varsin puuttomia, 
rakennettuja ja valaistuja alueita. Jämijärven rantavyöhykkeellä laji näyttää olevan harvalukuinen. 
Pohjanlepakoita kuultiin lähinnä vain kapeissa salmissa, mistä ne lentävät yli saariin. Näissä salmissakin 
kuultiin vain yksittäisiä yksilöitä. Useampia yksilöitä kerrallaan kuultiin Petäjäisessä (noin 10 yksilöä) sekä 
Pikku Koivusessa ja Mustasaaressa (noin 5 yksilöä kummassakin). Petäjäisessä pohjanlepakoita kuultiin 
molempina öinä sekä kesämökin edustalla että vanhan metsän rannassa kasvavien isojen, onkaloisten 
tervaleppien ja haapojen lähistöllä. 

Vesisiippojen hyönteispyyntialuetta on Jyllinjoki, missä varjoisessa uomassa saalisteli noin 10 yksilöä. 
Vesisiippojen yhdyskunnat ovat todennäköisesti joen lähistöllä. Ilmeisesti täältä käsin muutamia yksilöitä 
lentää järvelle, missä ne saalistelevat hyvin pienillä alueilla. Vesisiippoja kuultiin vain kaikkein 
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varjoisimmissa salmissa, kanavissa ja ojansuilla. Kullakin paikalla havaittiin yksittäinen yksilö. Avoimilla 
vesialueilla vesisiippoja kuultiin vain Huopansaaren ja Palosaaren välisessä salmessa, missä lenteli alle 5 
yksilöä. 

Liito-orava (liitteet 10-12)

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavia reviirejä löytyi tässä kartoituksessa Petäjäisen ja 
Uimaluodon saarten vanhoista metsistä. Petäjäisen vanhassa kuusikossa havaittiin ainakin 4-5 liito-oravan 
merkkaamaa vanhaa kuusta. Papanoita on runsaasti. Metsässä on useita liito-oravan pesäpuuksi sopivia isoja 
kolohaapoja ja -tervaleppiä. Uimaluodon länsirannalla vanhassa sekametsässä havaittiin lähes 10 liito-oravan 
merkkaamaa vanhaa kuusta ja haapaa. Pesäkoloa ei löytynyt. Papanoita on runsaasti.

Satunnaisia liito-oravan jälkiä (yksi merkattu puu) havaittiin myös Huopansaaressa. Käytännössä lähes koko 
Huopansaari on sopivaa elinympäristöä liito-oravalle, mikä voi olla syy siihen, ettei selkeää reviiriä voi 
tämän kartoituksen perusteella rajata. 

Yksittäisiä liito-oravan merkkaamia puita löytyi myös mantereen puolelta vanhoista rantakuusikoista mm. 
Mertiöjärven länsirannalla. Näiltäkään paikoilta ei löytynyt pysyvien reviirien merkkejä (pesäkolo, pönttö 
tm). Liito-oravan tiedossa oleva reviiri on Tuulenpesän asemakaava-alueella Juhalassa (Ala-Risku 2010). 
Uhanalaisten lajien rekisterissä on tieto liito-oravasta myös Niemenmaan metsästä vuodelta 2007. Tämä 
metsikkö on sittemmin hakattu.

Viitasammakko (liitteet 10-12)

Kutevia viitasammakoita kuultiin toukokuussa Mertiöjärven lahdissa (Hangaslahti, Kurkilahti ja pohjoispään 
lahti) sekä Niemenkylän lahdissa (Niemenmaanlahti ja Leveälahti). Muualla rantayleiskaava-alueella 
viitasammakoita ei kuultu. Jokaisella kutupaikalla oli arviolta useita kymmeniä viitasammakoita yhtä aikaa 
äänessä. Viitasammakon kutupaikat ovat järven aaltoilulta ja ojien virtaukselta suojassa olevia, kokonaan 
maatuneita ja rahkasammaloituneita, saraa ja pajua kasvavia lahtia, joihin nousee tulvavesi keväällä.

6. RAKENTAMISESSA HUOMIOITAVAT LUONTOKOHTEET

Vesi- ja rantalintujen pesimisalueet

Majanlahti

Huomionarvoinen lajisto

silkkiuikku
jouhisorsa
lapasorsa
liro
viitakerttunen
pensassirkkalintu

Laaja ja rauhallinen vesikasvusto, jossa pesii 
tavallisten sorsalajien lisäksi todennäköisesti 
myös uhanalainen jouhisorsa. Rajaukseen 
kuuluu myös laajahko puuton tulvaniitty.
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Sillanpäänlevä

Huomionarvoinen lajisto

lapasorsa
tukkasotka
naurulokki
kalatiira
punajalkaviklo
keltavästäräkki

Yli 200 naurulokkiparin suojassa pesii mm. uhanalainen 
tukkasotka. Saari on osittain matalakasvuista niittyä.

Iso ja Pikkulevät

Huomionarvoinen lajisto

joutsen
heinätavi
lapasorsa
nokikana
taivaanvuohi
pensassirkkalintu
keltavästäräkki

ahonoidanlukko

Entiset laidunsaaret ovat matalakasvuista niittyä. 
Pajukoitten raivaus on lisännyt luontotyypin 
edustavuutta. Uhanalaisista lajeista esiintyy heinätavi, 
nokikana ja ahonoidanlukko.

Juminsaari - Isoruoho

Huomionarvoinen lajisto

silkkiuikku
jouhisorsa
haapana
lapasorsa
tukkasotka
punasotka
kalalokki
naurulokki
pikkulokki
kalatiira
ruskosuohaukka
kurki
kaulushaikara
taivaanvuohi

       kuovi
       punajalkaviklo
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Noin 70 naurulokkiparin suojassa pesii uhanalaisia 
vesilintuja ja todennäköisesti myös harvinainen 
punasotka. Ruskosuohaukan pesimisestä ei saatu 
varmuutta. Pesäpaikka on mahdollisesti Juminsaaren 
vesikasvustossa.

Papinsaari

Huomionarvoinen lajisto

silkkiuikku
joutsen
lapasorsa
nokikana
taivaanvuohi
luhtakerttunen
kottarainen

Umpeenkasvaneessa lahdessa pesii joutsen ja 
uhanalaisia vesilintuja. Papinsaaren kolohaavoissa 
pesii kottaraisia.

Mertiöjärvi

Huomionarvoinen lajisto

silkkiuikku
lapasorsa
kurki
taivaanvuohi
valkoviklo
punajalkaviklo
suokukko

viitasammakko
kurjenmiekka

Laajaan kurjenmiekkaluhtaan liittyy 
muuttolintujen, mm. sorsien, liron ja suokukon 
käyttämä tulvapelto. Yhteensä alueella laskettiin 

   enimmillään 13 muutolla olevaa suokukkoa. 
   Naurulokki pesii ilmeisesti joinakin vuosina 
   Mertiöjärvellä. Viitasammakkojen kutupaikka. 
   Hyvin kaunis maisema alkukesällä kurjenmiekan 

                kukkimisaikaan.
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Seeksanlahti
     Huomionarvoinen lajisto

jouhisorsa
lapasorsa
kurki
luhtakana
taivaanvuohi
liro
valkoviklo
pensassirkkalintu
metsähanhi

Umpeenkasvaneella lahdella tehtiin pesintään 
viittaavia havaintoja mm. uhanalaisesta 
jouhisorsasta ja harvinaisesta luhtakanasta. 
Metsähanhia pysähtyy kevätmuutolla ilmeisesti 
säännöllisesti tulvapellolla. Keväällä 2016 
nähtiin kerralla enimmillään yli 50 metsähanhea.

Ohrisaari

Huomionarvoinen lajisto

silkkiuikku
joutsen

Joutsenen pesäpaikka ja muutonaikainen 
kerääntymisalue. Matalikolla on laskettu 
keväällä 2006 yli 200 laulujoutsenen kerääntymä 
ja samana syksynä lähes 300 yksilön kerääntymä 
(Vilen ym. 2012). Keväällä 2016 alueella viipyi 
tukkasotkia ja heinäkuussa runsaasti sinisorsia. 
Tiheässä ja monilajisessa vesikasvustossa kasvaa 
mm. vesitatarta laajoina lauttoina.

Sammakkoeläinten kutupaikat

Niemenmaa

Huomionarvoinen lajisto

viitasammakkko
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Kurkilahti ja Hangaslahti

Huomionarvoinen lajisto

Viitasammakko

Vanhat kangasmetsät

Juminsaari

Huomionarvoinen lajisto

pikkutikka

Vuosikymmeniä hoitamatta ollut lehtomaisen 
kankaan vanha metsä. Osa kuusista ja haavoista 
on jättiläiskokoa ja suuri osa kuusista on 
pystyynlahoavia. Metsässä kulkee polku ja siellä 
retkeillään jonkin verran.

Petäjäinen

Huomionarvoinen lajisto

liito-orava
pohjanlepakko

Runsaslahopuustoinen tuoreen kankaan vanha 
metsä. Puustossa on pystyynlahoavia kuusia sekä 
muutamia jättiläismäisiä tervaleppiä ja 
kolohaapoja. Liito-oravan ja mahdollisesti myös 
pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikka.
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Petäjäisen tervaleppä on mainittu  
Jämijärven pitäjän historiikissa  
(Heikkilä 1992). Puun läpimitta on 
noin metri.

Uimaluoto W

Huomionarvoinen lajisto

liito-orava

Tuoreen ja lehtomaisen kankaan 
runsaslahopuustoinen vanha metsä. Puustossa 
on yli-ikäisiä kuusia, järeitä haapoja ja 
vanhoja raitoja. Metsästä ei ole korjattu 
tuulenkaatoja arviolta yli kymmeneen 
vuoteen. Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikka.

Krupulahti

Huomionarvoinen lajisto

nuolihaukka

Purolaakso kiinteistön keskellä kuuluu Natura 
-ohjelmaan. Ranta-alue on lehtomaisen 
kankaan vanhaa kuusten ja komeitten petäjien 
sekametsää. Rantamännyssä pesii 
nuolihaukka. Jos alueelle rakennetaan on 
vanhat männyt säilytettävä.
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Lehtometsät

Katajisto ja Kivelä

Huomionarvoinen lajisto

metsälehmus
taikinamarja
näsiä
sinivuokko
kevätlinnunherne
lehto-orvokki
liito-orava

Lehto-orvokkityypin vanhoja lehtometsiä. 
Katajiston metsässä kasvaa yksi järeä 
metsälehmus. Metsässä havaittiin myös liito-
oravan jälkiä. Kivelän metsässä on kolme 
puolisen metriä paksua lehmusta. Lehmuksen 
vesataimia on melko runsaasti kummassakin 
metsässä. Kuusivaltainen puusto on selvästi 
uudistusiän ylittänyttä.

Palosaari

Huomionarvoinen lajisto

metsälehmus
koiranheisi
taikinamarja
näsiä
sinivuokko
lehto-orvokki
mustakonnanmarja
mäntykukka

Palosaaren mäet ovat harvinaista lehto-
orvokkityypin lehtoa. Puusto on kuusen, 
männyn ja haavan vanhaa sekapuustoa. 
Erityisesti männyt ovat komeita. Polun varressa 

       kasvaa valtava viisirunkoinen metsälehmus.
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Palosaaren lehmus.

Huopansaari

Huomionarvoinen lajisto

näsiä
sinivuokko
lehto-orvokki
lehtopähkämö
lehtopalsami
mustakonnanmarja

Lehto-orvokkityypin ja saniaistyypin 
lehtometsässä on vaatelias lehtokasvillisuus. 
Puusto on uudistusiän ylittänyttä kuusen ja haavan 
sekapuustoa. Alikasvoksessa on raitaa, paatsamaa 
ja ränsistyvää harmaaleppää. Rajauksen läntisin 
osa on entistä peltoa, missä kasvaa runsaasti 
harvinaista lehtopalsamia.

Rantalaitumet

Kärrys

Huomionarvoinen lajisto

ojakaali
hapsiluikka
rantaleinikki

Hevosten vesirajaan asti laiduntama nurmi. 
Vesirajassa kasvaa harvinaisia pohjalehtisiä 
vesikasveja, mm. uhanalaista ojakaalia.
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Matalakasvuiset rantaniityt

Koivulahti

Huomionarvoinen lajisto

ojakaali
mutayrtti
rantalemmikki
rantaleinikki

Niemen kärjessä on rannan ruoppauksesta 
huolimatta melko hyvin säilynyttä rantaniittyä. 
Monilajisessa kasvillisuudessa mm. uhanalaiset 
ojakaali ja mutayrtti. Ojakaalia on kasvanut tällä 
paikalla ainakin vuodesta 1980.

Pyydönniemi

Huomionarvoinen lajisto

ojakaali

Matalakasvuiselta niityltä on raivattu pajua. 
Niityllä kasvaa runsaasti uhanalaista ojakaalia.

Juminsaari W

Huomionarvoinen lajisto

haapana
kurki
kuovi

Laaja enimmäkseen matalakasvuinen rantaniitty. 
Pajukon raivaus on parantanut luontotyypin 
edustavuutta. Niityllä viipyi toukokuun 
kevätmuutolla sorsalintuja, lähinnä taveja, sekä 
suokukkoja (enimmillään 8 suokukkoa). 
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Juminsaaren niitty.

Kuivan maan niityt

Haavisto

Huomionarvoinen lajisto

ketoneilikka

Runsaasti kieloa kasvavia, kauniita 
puoliavoimia mäkiä. Edustavassa 
niittykasvillisuudessa on mm. uhanalaista 
ketoneilikkaa sekä purtojuurta ja 
ahojäkkärää.

Niemi

Satunnaisesti niitetty heinäpelto. Alueelta on 
vanhoja tietoja uhanalaisista hirvenkellosta, 
kissankäpälästä ja ketoneilikasta. Näitten 
kasvilajien löytöpaikkatiedot ovat tosin 
hieman epätarkat. Peltotien varressa on 
edustavaa kuivaa ketoa, jolla kasvaa mm. 
harvinaista ahopajua ja kevättaskuruohoa.
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Salomäki

Huomionarvoinen lajisto

musta-apila

Karunpuoleisella laitumella kasvaa mm. 
uhanalaista musta-apilaa ja runsaasti 
lampaannataa. Aivan vieressä laidunnetaan 
lampaita. Rajattu alue kannattaisi aidata 
mukaan laitumeen, jotta se pysyisi avoimena.

Lähteiköt

Viherkoski

Huomionarvoinen lajisto

kevätlinnunsilmä
lehtotähtimö
pitkäpääsara
peukaloinen

Rantatörmän alapuolella on hetteikköistä ja 
tihkuvetistä kosteaa lehtoa. Kahdesta 
allikkolähteestä virtaa järveen lähdepurot. 
Lähdelehdon puustossa on järeitä haapoja 
ja vanhoja raitoja. Kasvillisuudessa on mm. 
uhanalaista kevätlinnunsilmää ja 
vaateliasta lehtotähtimöä.

Kevätlinnunsilmä.
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Leponokka

Huomionarvoinen lajisto

sinivuokko

Narvin ns. Pikkulähteellä ei ole 
minkäänlaista allasta. Vuolas lähdepuro 
tulee suoraan maan alta. Puron 
ympäristössä kasvaa kookkaita haapoja ja 
koivuja sekä runsaasti sinivuokkoa.

Hämeenkankaan lähteiköt

  
 

Uhrilähteen eteläpuolella retkeilyreitin 
varressa on puuton tupasvillaneva. 
Nevalla virtaa lähdevetinen noro. Suon yli 
menevät pitkospuut.

Jämintien mutkassa on laajahko 
luonnontilainen tupasvillaräme. Rämeen 
itäreunassa on lähteikkö, missä kasvaa 
sadoittain maariankämmeköitä.

Keskimmäinen rajatuista alueista on 3-4 
pienestä altaasta muodostuva 
luonnontilainen lähteikkö.

Muut kohteet

Hämeenkangas

Huomionarvoinen lajisto

mäntykukka

Rajatut alueet ovat Hämeenkankaalle 
tyypillistä kuivaa jäkäläkangasta. Jos 
alueelle rakennetaan, tulisi 
pihasuunnittelussa säilyttää ja käyttää 
mahdollisimman paljon olemassaolevaa 
ja karuun maisemaan sopivaa 
kasvillisuutta ja puustoa.
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Liitteet 1-3. Uhanalaisten ja harvinaisten kasvien havaintopaikat. 
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Liitteet 4-6. Vesilintujen lasketut parimäärät.
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Liitteet 7-9. Vesilintujen tähystyspisteet. Lepakoitten kartoitusalueet.
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Liitteet 10-12. Direktiivilajien esiintymispaikat.

musta rajaus: liito-orava, sininen: vesisiippa, vihreä: pohjanlepakko, musta nuoli: pohjanlepakoitten käyttämä reitti,  
keltainen: viitasammakko
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Liite 13. Natura -alueet. 
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