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JOHDANTO
OX 2 tilasi vuoden 2013 lokakuussa Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksen Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä. Maastotyöt ja raportoinnin
teki FM Arto Kalpa. Selvityksessä tarkastellaan Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle
suunnitellun Rajamäenkylän tuulivoimakohteen kasvillisuuden yleispiirteitä, kohteella
havaittuja lainsäädännössä mainittuja luontotyyppejä sekä myös kohteen mahdollisia
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Kohteen koko on noin 99 km2 ja sinne on kaavailtu rakennettavaksi 80–120 tuulivoimalaa. Maastotyöt alueella tehtiin pääosin heinäkuussa 2014.

Menetelmät
Tuulivoimahankealueelta selvitettiin ensisijaisesti:
– Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojellut luontotyypit
– Metsälain 10 § nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt
– Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset luontotyypit ja 3 luvun 2 §:n luvanvaraiset purot
– Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 § ja 47§) esiintymät
– Uhanalaisia luontotyyppejä (Suomen ympäristökeskuksen kaksiosainen raportti, Raunio ym. 2008)
Esityönä alueelta tarkistettiin aiemmin tiedossa olevien uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien esiintymät Suomen ympäristökeskuksen Hertta-järjestelmän tietokannasta. Uhanalaisten lajien
määrittelyyn sovellettiin julkaisua: Rassi ym. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010.
Ennen maastoon menoa suoritettiin myös kohteen ilmakuva- ja karttatarkastelu, jolloin saatiin tietoa
mm. alueen hakkuista, ojitustilanteesta, suoalueista, pienvesistä (mm. lammet ja lähteet), kallioalueista sekä kohteen muusta topografiasta.
Koska kohteelle pystytettävät tuulivoimalat sijoitettaneen enimmäkseen nykyisten metsäteiden varsille, maastotarkastelu kohdistettiin ensisijassa näille tielinjoille. Lisäksi alueella kuljettiin polkuja pitkin. Teiltä ja poluilta poikettiin tarkistamaan ilmakuvilta havaitut mahdolliset luontotyyppikohteet.
Rajamäenkylän tuulivoimakohteen maastotyöt tehtiin 29.4.2014 ja 20.–21.7.2014. Selvityksen maastotyöt ja raportin teki Arto Kalpa.

Rajamäenkylän kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys



Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014

TULOKSET
Kohteen yleiskuvaus
Tuulivoimakohde sijaitsee metsäisellä ja hyvin tasaisella alueella. Kallioisia alueita ei tavata lainkaan
ja myös peltojen määrä jää kohdealueella melko pieneksi eikä alueella esiinny merkittäviä isompia
vesistöjä. Sen sijaan soiden määrä ja niiden peittämä ala on hankealueella merkittävä.
Kohteen metsäalueet ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä ja hakkuualat, eri ikäiset taimikko- ja
kasvatusmetsävaiheet ovat hallitseva näky alueella. Lisäksi alkuperäisestä suoalasta suurin osa on
ojitettu metsätalouskäyttöön. Ojittamattomienkin soiden ala on silti useita satoja hehtaareita.
Hankealueen suoverkoston ojittamattomia kohteita löytyy Isojoen puolelta Virsunkeitaalta, Prunninkeitaalta, Iso-Oivarilta, Mesimäenkeitaalta, Kiikkusaarenkeitaalta, Pitkänevankeitaalta ja pieni
ala myös Keräsaarenkeitaalta. Karijoen puolella ojittamatonta suoalaa tavataan Ohrinevalla, Iso- ja
Pikku-Pihlajanevalla sekä Marjonevalla (liite 1).

Lakikohteet ja muut arvokkaat luontokohteet
Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
Kohteella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Metsälain kohteet
Suot
Edellä mainittuja suokohteita, joita Isojoen puolella ovat Virsunkeidas, Prunninkeidas, Iso-Oivari,
Mesimäenkedas, Kiikkusaarenkeidas, Pitkänevankeidas ja Keräsaarenkeidas sekä Karijoen puolella
Ohrineva, Iso- ja Pikku-Pihlajaneva sekä Marjoneva, voinee pitää metsälain kohteina. Tosin metsälain kohteina rajatut alueet ovat olleet yleensä pienialaisia, mutta ehkä metsätaloudellisesti vähäarvoisilla suokohteilla alueen pinta-ala voi suurempikin.
Virsunkeidas on suoyhdistymänä keidas-aapasuota. Sen runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja rimpineva. Sen keskiosissa on huomattava määrä isoja allikoita ja suolampia, jotka houkuttelevat etenkin lintuja (kuva 1).

Kuva 1. Virsunkeitaalla on
laajoja allikoita ja suolampia.
Arto Kalpa
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Prunninkeidas on suoyhdistymänä keidassuota, jonka runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotrofinen lyhytkorsiräme. Sen keskiosissa on jonkin verran allikoita ja suolampi.
Iso-Oivarissa on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit
ovat keidasräme, ombrotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme (kuva 2).
Mesimäenkeidas on samaa suosysteemiä Virsunkeitaan kanssa, mutta näiden välialue on kaikki ojitettua. Mesimäenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Kuva 2. Iso-Oivarin
ombrotrofista lyhytkorsinevaa.
Arto Kalpa

Myös Kiikkusaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä on keidassuo. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja ombrotrofinen lyhytkorsineva.
Niin ikään Pitkänevankeitaalla on viettokeitaan piirteitä, suon viettäessä lounaaseen. Suoyhdistymänä on keidassuo ja runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, oligotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme.
Edelleen myös Keräsaarenkeitaalla on viettokeitaan piirteitä ja suoyhdistymänä se on keidassuota,
mutta suon luonnontilainen osuus on supistunut melko pieneksi. Runsaimpia suotyyppeinä ovat keidasräme ja rahkaräme.
Karijoen puolella suunnittelualuetta laajin suo on Ohrineva. Sillä on viettokeitaan piirteitä ja se on
suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja kalvakkaneva.
Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Iso-Pihlajanevalla on välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä ja suoyhdistymänä se on aapasuota. Runsaimpina suotyyppeinä ovat keidasräme, kalvakkaneva ja isovarpuräme. Suon vedet
laskevat pohjoisessa Metsäjokeen, josta edelleen Karijokeen ja etelässä Kiviluomaan, josta edelleen
Lapväärtinjokeen.
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Pikku-Pihlajaneva on ojitusalueiden pirstomaa, joten yhtenäiset luonnontilaisen kaltaiset alat jäävät
melko suppeiksi. Suolla on viettokeitaan piirteitä ja se on suoyhdistymänä keidassuota. Runsaimmat
suotyypit ovat keidasräme ja rahkaräme.
Marjonevalla on enimmäkseen välipintaisen keskiboreaalisen aapasuon piirteitä. Suoyhdistymänä se
on aapasuota. Runsaimmat suotyypit ovat ombrotrofinen lyhytkorsineva, oligotrofinen lyhytkorsineva ja rahkaräme (kuva 3). Suon vedet laskevat ojia pitkin Ohriluomaan ja edelleen Isojokeen.
Kuva 3.
Marjoneva.
Arto Kalpa

Purot
Metsälain tarkoittamana purona kohteella voidaan pitää Pajuluomaa, joka laskee kohteen poikki koillisesta lounaaseen ja Isojokeen (liite 1). Erityisen hieno ja luonnontilainen puron uoma on Iso-Oivarin
länsilounaispuolella olevan pellon pohjoispuolella (kuva 4). Uoma meanderoi luontaisesti ja kaarteisiin on kerrostunut hiekkaa. Reunametsissä on melko vanhaa puustoa ja järeiden kuusten lisäksi tavataan vesirajassa lehtipuusekoitusta. Puronvarren metsiköistä on liito-oravien lisäksi tavattu muutakin
huomionarvoista lajistoa, mm. silmälläpidettävä (NT) puroriippasirvikäs (Silo pallipes) vuonna 1993
ja malluaislaji, lampiahdinmalluainen (Corixa punctata) vuonna 1992.
Virsunkeitaan länsipuolelta Isojokeen laskeva Ohriluomaa voidaan myös pitää metsälain kohteena. Se
virtaa suunnittelualueen puolella melko kapeana, 0,5–1m levyisenä. Paikoin sitä on suoristettu, mutta sillä on myös luonnontilaisen kaltaista osuutta sammalreunoineen ja kivikkopohjineen (kuva 5).
Keskikesällä virtaus on vähäistä. Muita Metsälain puroja ovat Iso-Pihlajanevan eteläpuolelta laskeva
Kiviluoma ja suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevat Metsäjoki ja sen sivu-uoma, Eineettömänluoma (puuttuu liitekartasta 1). Metsäjoki on jo kohtalaisen leveä puroksi, mutta soutaa siinä ei voi
suunnittelualueen puolella, joten se voidaan luokitella vielä puroksi. Suunnittelualueella sitä on vain
pieni pätkä kohteen luoteiskulmassa.
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Kuva 4.
Pajuluomaa Iso-Oivarin lounaispuolella.
Arto Kalpa

Kuva 5.
Ohriluoma virtaa
suunnittelualueella
melko kapeana.
Arto Kalpa

Vesilain kohteet
Edellä mainittuja puroja voidaan pitää myös vesilain kohteita. Ne ovat vesilain 3 luvun luvanvaraisia
puroja, joiden uoman luonnontilan säilymistä ei saa vaarantaa.
Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit
Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa (Autio ym. 2013) kohteelta havaittiin ennestään tuntemattomina esiintyminä erittäin uhanalaista (EN) nummirahkasammalta (Sphagnum molle). Sitä löytyi
kaikkiaan kolmelta suunnittelualueen suolta: Prunninkeitaalta, Ohrinevalta ja Iso-Pihlajanevalta.
Lisäksi Virsunkeitaalta löytyi Suomen kansainvälinen vastuulaji (Euroopan kannasta yli 15 % on
Suomessa) kurjenrahkasammal (Sphagnum pulcrum).
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Uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnonarvot
Suunnittelualueella esiintyvistä suoluontotyypeistä uhanalaisia ovat kalvakkanevat, saranevat, sararämeet, lyhytkorsirämeet, pallosararämeet, sarakorvet ja mustikkakorvet. Nämä ovat kaikki EteläSuomessa uhanalaisia vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Silmälläpidettäviä (NT) suoluontotyyppejä alueella ovat isovarpurämeet, tupasvillarämeet, kuljunevat, minerotrofiset lyhytkorsinevat,
ombrotrofiset lyhytkorsinevat ja rimpinevat. Osa varsinkin vaarantuneista luontotyypeistä on hyvin
pienialaisia ja listaa on täydennetty Aution (2013) selvityksen perusteella. Suunnittelualueen suoluontotyypeistä säilyviksi (LC) on luokiteltu vain keidasrämeet ja rahkarämeet. Näiden osuus kohteen
ojittamattomasta suoalasta on yli 70 %.
Edellä lueteltuja metsälain puroja voidaan pitää luontotyypiltään havumetsävyöhykkeen turvemaiden
puroina. Näiden purojen valuma-alueesta selvästi yli 25 % näyttäisi olevan turvemaita. Turvemaiden
purot on luokiteltu koko maassa uhanalaiseksi vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi.
Kohteen muista luontoarvoista voi mainita vielä eräät pienialaiset vanhemman metsän kuviot. Edellä
kuvatun puronvarren metsikön lisäksi Virsunkeitaan itäpuolella, suon ja hakkuualueiden välissä on
kuusivaltaisia melko kapeita vanhemman metsän kaistaleita. Isojen kuusten lisäksi täällä kasvaa järeitä haapoja. Kuten puronvarressakin, niin täälläkin on tehty liito-oravahavaintoja. Myös Hirviharjulla metsätien vieressä, Iso-Pihlajanevan ja Ohrinevan välissä on vanhemman metsän kuvio, josta on
niin ikään ainakin aiemmin tehty liito-oravahavaintoja. Lisäksi Prunninkeitaan pohjoispuolella on
Metsähallituksen haavikkopalsta, josta tullee aikanaan suojelualue.

YHTEENVETO
Rajamäenkylän tuulivoimakohde sijaitsee hyvin tasaisella ja metsäisellä alueella. Metsät ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä, eikä laajoja vanhemman metsän kuvioita tavata. Turvemaiden osuus on
kohteella huomattavan suuri. Suurin osa soista on ojitettu ja mukana niin ikään normaalissa metsätalouskäytössä. Kohteella on kuitenkin ojittamatontakin suoalaa jäljellä useita satoja hehtaareita.
Suunnittelualueen turvemailta löytyi yksitoista ojittamatonta suokohdetta, joita voidaan pitää metsälain mukaisina kohteina tai ainakin muuten huomionarvoisina luontokohteina. Metsälain kohteina
alueelta löytyi myös viisi puroa, jotka ovat ainakin osittain luonnontilaisen kaltaisia.
Kohteella kasvaa yksi erittäin uhanalainen (EN) kasvilaji, nummirahkasammal (Sphagnum molle),
jota löytyi alueelle uutena Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen yhteydessä kolmelta hankealueen
suolta. Lisäksi yhdeltä suolta löytyi kurjenrahkasammalta (Sphagnum pulcrum), joka on Suomen vastuulaji.
Uhanalaisia luontotyyppejä tavataan hankealueella eniten kohteen soilla. Soiden luontotyypeistä seitsemän on luokiteltu uhanalaisiksi vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi. Muita tuulivoimakohteen
uhanalaisia luontotyyppejä on havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot, joka myös on uhanalainen
vaarantunut (VU) luontotyyppi.
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Liite 1. Ojittamattomat suot (metsälain kohteita tai muuten arvokkaita luontokohteita) ja metsälain purot.
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