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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Sito Oy:n Ahlman Group Oy:ltä tilaaman
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston kasvillisuusselvityksen
tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida voimaloiden mahdollisia vaikutuksia kasvillisuudelle.
wpd Finland Oy suunnittelee 15–17 tuulivoimalan rakentamista Nuolivaaran alueelle, joka sijaitsee Kemijärvellä. Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 24 kilometriä Kemijärven keskustan koillispuolella.
Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä
yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat
olemaan teholtaan 3–5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi noin 50–85 MW. Suunniteltujen voimalayksiköiden maksimikorkeus on 250 metriä.

Raportista
Tässä raportissa esitetään kesäkuun lopulla 2017 toteutetun kasvillisuusselvityksen tulokset.
Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Nuolivaaran tuulipuisto sijaitsee noin 24 kilometriä Kemijärven keskustan koillispuolella Sallan kunnan rajalla. Pieni osa tutkimusalueesta on Sallan puolella, ja alueen pohjoisosa rajautuu
kapeasti Pelkosenniemen kunnanrajaan (kuva 1). Tutkimusalue on noin 1 100 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, johon lukeutuu useita vaaroja, niiden välissä olevia luonnontilaisia soita ja
erilaisia metsäisiä elinympäristöjä. Vesistöjä on hyvin niukasti; vain muutama pieni lampi sekä
niihin liittyviä uomia. Kemijoki virtaa alueen noin 16 kilometrin etäisyydellä alueen länsipuolella.

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston kasvillisuusselvityksen maastotöistä vastasi luontokartoittaja Pia Kangas. Hän laati myös raportin yhdessä luontokartoittaja Santtu Ahlmanin kanssa.
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Kuva 1. Nuolivaaran tutkimusalue (ruskea katkoviiva).
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Kasvillisuusselvitys
tutkimusmenetelmät
Kemijärven tuulipuiston kasvillisuutta inventointiin 25.–27.6., jolloin tuulipuiston suunnitellut
turbiinikohteet käytiin läpi. Vaihtoehto 1 (VE1) sisältää 17 eri paikkaa ja vaihtoehto 2 (VE2) 15
eri paikkaa (kuva 2). Osa paikoista on kuitenkin niin lähekkäisiä, että ne on inventoitu samana
kohteena. Jokaisen turbiinipaikan kasvillisuudesta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja maankäyttösuositukset. Lisäksi suunnitellut tielinjaukset (kuva 2) tarkastettiin arvokkaiden kasvillisuuskohteiden varalta. Muilta osin inventointeja ei tehty, sillä Sito Oy on tehnyt aiempia kasvillisuusselvityksiä, joiden aikana on rajattu arvokohteita.
Löydettyjen arvokkaiden kohteiden tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT
= silmälläpidettävä ja LC = elinvoimainen. Luontotyyppiluokituksen jälkeen suluissa on alueen
nimi lähimmän karttapaikan mukaan. Suojeluperusteeseen on kuvattu lyhyesti ne syyt, joiden
vuoksi kyseinen alue on syytä suojella.
Arvotuksessa on käytetty kolmiportaista luokitusta seuraavasti: 1 = lakikohde, joka on säilytettävä suojeluperusteena olevan lain mukaan, 2 = arvokas alue, joka on uhanalaisuudeltaan
joko äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen tai vaarantunut, 3 = arvokas alue, joka
suositetaan säilytettävän muiden syiden vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi erityisen
edustava luontotyyppi, nykymittakaavassa poikkeuksellisen iäkäs puusto, suuri lahopuumäärä tai muu monimuotoisuus.

Tutkimusalueen kasvillisuudesta
Alueen metsät ovat hyvin tasaikäisiä kauttaaltaan; puusto on pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Pienialaisia taimikkoja ja myös hieman ikääntyneempää puustoa on paikoin. Monimuotoisuutta ei metsäkohteissa juuri ole. Suurin osa metsistä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta, jossa nimilajit sekä muun muassa puolukka, kevätpiippo,
kultapiisku ja muut tavalliset lajit ovat tyypillisiä. Tutkimusalueella on myös luonnontilaisia ja
ojitettuja soita.

turbiinikohtaiset kasvillisuuskuvaukset
Tässä osiossa esitetään jokaisen suunnitellun turbiinipaikan (kuva 2) kasvillisuus. Peruskuvauksen lisäksi kerrotaan suojeluperuste samoin kuin arvokkaissa kohteissa sekä annetaan mahdolliset maankäyttösuositukset.
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Kuva 2. Nuolivaaran tuulipuiston vaihtoehtoiset turbiinipaikat ja suunnitellut tielinjaukset.
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Turbiinipaikka VE1:1			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Metsä on uudistuskypsää sekametsää. Mäntyä, kuusta ja koivua esiintyy lähes yhtä runsaana.
Metsää on harvennettu, joten lahopuuta ei juuri löydy muutamaa yksittäistä maalahopuuta lukuun ottamatta. Lajisto on tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan
varpuja ja heiniä. Lajeista mainittakoon puolukka, metsälauha, riidenlieko ja matalakasvuinen
kataja.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:2 / VE2:2			

Kasvillisuuskuvaus:
Kasvillisuustyyppi alueella on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Putkilokasveista lajistossa esiintyy mustikkaa, riidenliekoa, puolukkaa, kultapiiskua, metsämaitikkaa, metsätähteä ja kevätpiippoa. Seinäsammal on valtalajina pohjakerroksessa, mutta myös
karhunsammalta ja kynsisammalta on paikoin. Pienialaisia soistuneempia kohtia on, missä
kasvaa rahkasammalia ja suopursua. Puusto on oksaista kasvatusmännikköä. Jonkin verran
koivua sekä kuusta esiintyy, samoin katajaa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:3 / VE2:13			

Kasvillisuuskuvaus:
Kasvillisuustyyppinä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Kohde on
aikoinaan äestetty ja kylvetty männylle. Myöhemmin kohteella on käyty tekemässä harvennuksia. Puusto on tasaikäistä oksaista kasvatusmännikköä. Myös muutamia alikasvoskoivuja
ja kuusia kasvaa. Katajia ja pihlajia on harvakseltaan. Lajisto koostuu muutoin mustikasta ja
puolukasta sekä ruohokasvillisuudesta, kuten maitohorsmasta, metsätähdestä, kevätpiiposta,
vanamosta ja metsälauhasta. Lahopuuta ei ole.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:4 / VE2:15			

Kasvillisuuskuvaus:
Metsä on aikoinaan aurattu ja istutettu männylle. Kasvatusmännyn lisäksi esiintyy kuusta ja
koivua. Kasvillisuustyyppinä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta.
Paljaskivikoita on jonkin verran, ja kivien päällä esiintyy jäkälää. Muutoin lajisto on alueelle
tyypillistä mustikka- ja puolukkavaltaista. Jonkin verran esiintyy ruohoisuutta, kuten muun
muassa vanamo, kultapiisku ja kevätpiippo.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:5 / VE2:9			

Kasvillisuuskuvaus:
Puusto on uudistuskypsää metsää ikäluokaltaan. Hieman vanhempaa kuusta ja yksittäisiä isoja
koivujakin esiintyy alueella. Lahopuustoa ei ole. Metsä on tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Mustikan ja seinäsammaleen lisäksi esiintyy talvikkia, puolukkaa, vanamoa, kevätpiippoa, pallosaraa, metsälauhaa, kynsisammalta ja keltaliekoa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:6			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Ison Nuolivaaran eteläpuolella on kuusi-mänty-koivu-sekametsää. Puusto on uudistuskypsää,
mutta ei vielä kovin järeää, eikä lahopuustoa esiinny. Paikoin kasvillisuus on melko tiheää
nuorista koivuista johtuen. Kasvillisuustyyppinä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT)
tuoretta kangasta. Lajisto on hyvin tavanomaista. Alueella kasvaa katajaa, mustikkaa, puolukkaa ja kevätpiippoa. Kohteella ei ole runsaasti ruohoja. Seinä-, kerros- ja karhunsammal ovat
valtalajeina pohjakerroksessa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:7			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Uudistuskypsä sekametsä, jossa esiintyy kuusta, mäntyä ja koivua sekä jopa yksittäisiä haapoja. Pienempää alikasvuista kuusta ja koivua kasvaa myös. Metsä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Muuta lajistoa ovat kataja, mustikka, puolukka, kevätpiippo
ja pallosara. Seinä- ja kerrossammal vallitsevat pohjakerroksessa. Kivisyyttä on jonkin verran,
mutta paljaita kivikkoja ei esiinny.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:8			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Kasvillisuustyyppinä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Suunniteltu
turbiinipaikka on aikoinaan äestetty ja kylvetty männylle. Kivisyyden takia puusto on paikoin
aukkoista ja paikassa kasvaa runsaammin nuorta koivua, kasvatusmännyn lisäksi. Lajistossa
esiintyy mustikkaa, variksenmarjaa ja puolukkaa sekä metsätähteä, kevätpiippoa ja kultapiiskua.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:9			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Suunnitellulla turbiinipaikalla sijaitsee kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Metsä on avohakattu ja siellä kasvaa nyt harvakseltaan nuorta mäntyä ja kuusta. Muutamia
isompia koivuja on yksittäin. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, variksenmarjaa, hillaa, kangasmaitikkaa, metsäkortetta, metsälauhaa, puolukkaa ja pieniä pihlajan taimia. Pohjakerroksessa on seinäsammaleen lisäksi karhunsammalta. Paikka on melko korkealla vaaran päälle ja
sen takia puusto on heikkokasvuisempaa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:10			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Metsä on tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Puusto on pääasiassa nuorta kasvatussekametsää, myös muutamia isompia mäntyjä kasvaa. Lajisto on hyvin
tyypillistä. Varpujen lisäksi on jonkin verran ruohokasveja, kuten vanamo, kevätpiippo, metsälauha, maitohorsma ja talvikki.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:11 / VE2:5			

Kasvillisuuskuvaus:
Alue on tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan metsää. Nimikkolajien lisäksi puolukkaa, vanamoa, kevätpiippoa, pallosaraa, metsälauhaa ja katajaa esiintyy
alueella. Puusto on tasaikäistä männikköä, joka on käyty harventamassa ajourista ja kannoista
päätellen. Alikasvoskoivua kasvaa jonkin verran. Puusto on varttunutta tai lähes uudistuskypsää.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:12 / VE2:10			

Kasvillisuuskuvaus:
Metsä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Kaikonvaara on joskus aurattu, ja tässä kohtaa metsää on vastaikään myös harvennettu. Pääpuulajina on mänty, mutta
myös kuusta ja koivua kasvaa. pensaskerroksessa on matalaa katajaa ja pihlajaa. Mustikan,
puolukan ja variksenmarjan lisäksi kasvaa kultapiiskua, metsälauhaa, kevätpiippoa ja pallosaraa. Pohjakerros on seinä- ja kerrossammalien peitossa. Lahopuustoa ei ole.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:13 / VE2:11			

Kasvillisuuskuvaus:
Kaikonvaarassa on nuorempaa metsää, ja paikoin esiintyy tiheämpää nuorta koivutaimikkoa.
Alue on joskus aurattu. Mäntyä on todennäköisesti istutettu, mutta myös kuusta ja harmaaleppää kasvaa. Metsä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Tuoreen kankaan tyypillisten varpujen lisäksi kasvaa maitohorsmaa, kevätpiippoa, metsälauhaa ja riidenliekoa. Pohjakerros on seinä- ja kerrossammalien peitossa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:14		

					

Kasvillisuuskuvaus:
Turbiinipaikan koordinaattikohdalla on kasvillisuustyyppinä kerrossammal-mustikkatyypin
(HMT) tuoretta kangasta. Kohde on aikoinaan aurattu ja istutettu männylle. Myöhemmin kohteella on käyty tekemässä harvennuksia. Puusto on tasaikäistä oksaista kasvatusmännikköä
ja koivua. Myös muutamia alikasvoskoivuja ja kuusia kasvaa. Lajisto koostuu mustikasta ja
puolukasta sekä ruohokasveista, kuten metsätähdestä, metsäimarteesta ja vanamosta. Koordinaattien länsipuolella on kaksi tihkupinta-aluetta, joissa kasvillisuus ja lajisto ovat selkeästi
erilaisia ja monipuolisempia.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella sijaitsee kaksi tihkupintaa, jotka sijoittuvat nykyisten ajourien kohdalle. Tarkempi kuvaus on sivulla 34 (kohde 1). Arvotus 2.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei suositella tietä tai turbiinipaikkaa,
koska alueella on luonnon monimuotoisuuskohde.
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Turbiinipaikka VE1:15 / VE2:4			

Kasvillisuuskuvaus:
Kasvillisuus on tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan kasvillisuutta, koostuen nimikkolajiensa lisäksi metsälauhasta, kevätpiiposta, metsäkortteesta ja karhunsammaleesta. Paikoin esiintyy suopursua, keltaliekoa, riidenliekoa ja puolukkaa. Metsä on
aikoinaan hakattu ja äestetty. Puusto on hyvin tasaikäistä kasvatusmännikköä. Joukossa jonkin
verran alikasvoskoivua ja kuusta.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:16			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Metsä on aikoinaan aurattu ja istutettu männylle. Kasvatusmännyn lisäksi esiintyy kuusta ja
koivua. kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta. Paljaskivikoita on jonkin verran, ja kivien päällä esiintyy jäkälää. Muutoin lajisto on alueelle tyypillistä mustikka- ja puolukkavaltaista. Jonkin verran ruohoisuutta esiintyy, kuten muun muassa vanamo, kultapiisku
ja kevätpiippo.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE1:17			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Suunniteltu turbiinipaikka sijaitsee loivassa rinteessä, jossa on kerrossammal-mustikkatyypin
(HMT) tuoretta kangasta. Puusto on melko iäkästä kuusi-, mänty- ja koivu-sekametsää. Katajaa
kasvaa paikoin runsaana. Matalaa pihlajaa on satunnaisesti. Paikoin aukkoisemmissa paikoissa
on pohjakerroksessa torvijäkälää, muuten lajisto koostuu seinä- ja kynsisammaleesta. Putkilokasveista kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa ja kevätpiippoa. Lahopuuta on hyvin
vähän.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:1			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Alueella on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan sekametsää. Vallitsevina
lajeina on mänty ja kuusi, myös pienempää koivua kasvaa seassa. Katajaa esiintyy pensaskerroksessa. Aukkoisuutta on paikoin, ja muutamia ikivanhoja maalahopuita on havaittavissa.
Lajisto on hyvin tyypillistä, ja runsaimpina ovat muun muassa mustikka, puolukka, variksenmarja ja metsälauha. Seinä- ja kynsisammal ovat vallitsevina lajeina pohjakerroksessa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:3			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Paikalla kasvaa nuorta sekametsää, jossa esiintyy muutamia ylispuumäntyjä kuusien ja koivujen seassa. Matalaa pihlajaa ja katajaa on satunnaisesti. Metsässä on aukkoisuutta. Lajisto on
tyypillistä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan varpuja ja heiniä. Mustikka
ja puolukka ovat runsaimpana. Ruohokasveista kultapiiskua, kevätpiippoa, metsälauhaa ja vanamoa kasvaa siellä täällä. Seinä- ja karhunsammal ovat runsaimpina pohjakerroksessa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:6			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Ison Nuolivaaran eteläpuolella on kuusi-mänty-koivu-sekametsää. Puusto on uudistuskypsää,
mutta ei vielä kovin järeää, eikä lahopuustoa esiinny. Paikoin kasvillisuus on melko tiheää nuorista koivista johtuen. Kasvillisuustyyppinä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta
kangasta. Lajisto on hyvin tavanomaista. Alueella kasvaa katajaa, mustikkaa, puolukkaa ja kevätpiippoa. Kohteella ei ole erityisen runsaasti ruohoja. Seinä-, kerros- ja karhunsammal ovat
valtalajeina pohjakerroksessa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:7			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Paikka on aikoinaan aurattu ja istutettu männylle. Nyt siellä kasvaa oksaista ja varttunutta
mäntyä sekä kuusta ja alikasvoskoivua. Lajisto on tavanomaista kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreelle kankaalle. Paikalla kasvaa mustikkaa, puolukkaa, kevätpiippoa, maitohorsmaa, vanamoa ja metsätähteä sekä seinä- ja kerrossammalta. Paikoin on pienialaisena soistuneisuutta, jolloin rahkasammaleet peittävät pohjakerrosta.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:8			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Aurattu alue, jossa kasvaa pääasiassa nuorta kasvatussekametsää. Alikasvoskoivua esiintyy
melko runsaana. Kyseessä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuore kangas. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, kevätpiippoa, metsälauhaa, puolukkaa ja katajaa. Sammalkasvillisuus on alueelle tyypillistä.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.

28

Turbiinipaikka VE2:12			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Aikoinaan äestetty ja kylvetty tai istutettu männylle. Nyt paikalla kasvaa varttunutta mäntyä ja
koivua. Metsää on harvennettu. Kyseessä on kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuore kangas. Varpukasveista tavataan mustikkaa ja puolukkaa. Ruoho- ja heinäkasvillisuutta edustavat
muun muassa metsäkorte, metsälauha ja kultapiisku. Sammallajistossa on kasvillisuustyypin
nimikkolajin lisäksi seuraavia lajeja: karhunsammal, metsäpykäsammal, metsäkamppisammal,
sulkasammal ja seinäsammal. Kivikkoisuutta on jonkin verran.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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Turbiinipaikka VE2:14			

					

Kasvillisuuskuvaus:
Aukkoinen sekametsä kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreella kankaalla. Puusto on
uudistuskypsää mäntyä ja kuusta. Koivu on kooltaan pienempää verrattuna muuhun puustoon, ja sitä on alikasvoksena ja vesoittuneena. Vanhoja kantoja on havaittavissa sekä muutama
yksittäinen lahopuu. Pohjakerroksessa kasvaa seinä-, kerros- ja karhunsammalta. Muuta lajistoa ovat tuoreen kankaan ruohot, kuten kevätpiippo ja kultapiisku.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Maankäyttösuositukset:
Alueelle ei ole maankäyttösuosituksia,
sillä arvokasta kasvillisuutta tai
huomionarvoisia luontotyyppejä ei esiinny.
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tielinjojen kasvillisuus
Pohjoisosa
Pohjoisten turbiinipaikkojen suunniteltu tiestö on lajistollisesti hyvin monotonista ja samoin
puustollisesti. 1960-luvulla koko alue on hakattu, aurattu ja istutettu (tai kylvetty) männylle.
Tämä näkyy lajiston yksipuolisuutena ja metsän tasaikäisyytenä. Jälkeenpäin metsää on hoidettu niin tiuhaan, ettei lahopuuta esiinny. Nuolivaarojen välissä on suoalue. Tiestö, joka on
suunniteltu kulkemaan avosuon eteläpuolella, on ehkä monimuotoisinta aluetta selkeiden soiden ja soistumien takia. Alueella on myös lähde.
Pikku Nuolivaara on pääosin kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoretta kangasta.
Metsä on aurattu tai äestetty ja kylvetty tai istutettu männylle. Puusto on harvennettu. Alikasvoksena esiintyy jonkin verran koivua ja kuusta. Lajistossa esiintyy nimikkolajien lisäksi puolukkaa ja variksenmarjaa sekä heinä- ja ruohokasveista muun muassa vanamoa, metsälauhaa,
kultapiiskua, talvikkilajia, metsätähteä ja kevätpiippoa. Paikoin esiintyy hieman kivisyyttä ja
soistuneisuutta. Pikku Nuolivaaran eteläosassa on kumpareisuutta.
Tie suunnitellun turbiinipaikan VE1:16 luona itään päin ohittaa pienialaisen puustoisen
suon. Matalaa koivua kasvaa rimpipintaisessa rahkasammalikossa. Kohde on mahdollisesti
oligotrofista sarakorpea. Suursarojen lisäksi on tupasvillaa, karhunsammalia sekä korvenrahkasammalta. Paikassa on todennäköisesti veden virtausta kohden pohjoisessa sijaitsevaa suota.
Isossa Nuolivaarassa on hieman iäkkäämpää puustoa kuin lännempänä sijaitsevan Pikku
Nuolivaaran alueella. Puustoa ei ole harvennettu lähivuosina. Näin ollen puusto on paikoin
tiheämpää ja alikasvospuita, muun muassa koivua ja kuusta, kasvaa runsaammin. Lajisto on
tavanomaista kerrossammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreen kankaan lajistoa. Kohteella on
hieman vähemmän ruohokasveja kuin Pikku Nuolivaaran suunnassa.
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Eteläosa
Alueen metsät ovat hyvin tasaikäisiä kauttaaltaan. Puusto on pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Pienialaisia taimikkoja ja myös hieman ikääntyneempää puustoa on paikoin. Monimuotoisuutta ei metsäkohteissa juuri ole, vaan kaikki suunnitellut turbiinipaikat ovat hyvin
yhdenmukaisia. Sen sijaan suunnitellun tiestön kohdalle osuu alueen monimuotoisimmat kohteet. Suot ja niiden lähiympäristöt ovat usein kaikkein luonnontilaisimpia ja parhaiten säilyneitä alueita. Vaikka nämä kohteet ovat pienialaisia, olisi ne hyvä tulla jatkossa säilyttämään
ja ehkä jopa pyrkiä lisäämään luonnontilaisia alueita. Nyt esimerkiksi puronvarsikorpia ei ole
huomioitu metsänkäytössä ja vanhoja kantoja näkyy. Lahopuustoa ei alueella ole. Näin käsitellyllä ja monipuolisesti hoidetulla alueella löytynee tielinjauksia, jotta nämä luonnon monimuotoisuus kohteet voitaneen säilyttää.
Havaintotaulun mukaan Pienen Nuolivaaran alue on aurattu vuonna 1966, istutettu vuonna 1969 ja perattu vuonna 1974. Metsä on hyvin tasaikäistä kerrossammal-mustikkatyypin
(HMT) tuoretta kangasta. Puustossa vallitsee mänty, mutta myös sekametsittyneitä osioita on
alueella, jolloin kuusta ja koivua kasvaa lähes yhtä runsaana. Varvuista mustikka, puolukka ja
variksenmarjaa kasvaa yleisenä. Ruohokasvillisuus vaihtelee kuvioittain. Tyypillisimmillään
tavataan metsälauhaa, kevätpiippoa ja riidenliekoa. Metsätähteä, metsäimarretta ja kultapiiskua esiintyy myös ruohoisimmilla alueilla. Paikoin on hieman soistuneisuutta, joka ilmenee
rahkasammalten runsastumisena pohjakerroksessa. Suovarvut, kuten suopursu ja hilla runsastuvat. Muuta suolajistoa ovat muun muassa tupasvilla.
Kuninkaankuusikossa on hyödynnetty vanhaa tieuraa suunnitelluille turbiinipaikoille.
Kuninkaankuusikon päälle eriytyville tiehaaroilla on rinteessä paikoin metsäkurjenpolvi-mustikkatyypin (GMT) lehtomaista kangasta. Ruohot, kuten metsäkurjenpolvi, metsäimarre ja kultapiisku, ovat runsaampana. Pohjakerros on aukkoisempi. Puusto on käsiteltyä.
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arvokkaat kasvillisuuskohteet
Tässä osiossa esitetään tutkimusalueelta löytyneet arvokkaat kasvillisuuskuviot (kuva 3), joista
kerrotaan yleiskuvauksen lisäksi suojeluperuste ja maankäyttösuositukset.
Kuva 3. Arvokkaat kasvillisuuskohteet teiden ja turbiinien paikoilla (punaiset pallot).
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1. Tihkupinta (Pikku Nuolivaara SW)							
[VU]
					
			
			
Kasvillisuuskuvaus:
Turbiinipaikan VE1:14 ja siihen johtavan tien varrella on kaksi erillistä mesotrofista tihkupintaa.
Tihkupinta on keskittynyt ajourille. Kasvillisuus on selkeästi erottuva ympäristöstään. Ruohoisuus on runsaampaa kuin ympäristössä ja tihkupinnoilla esiintyy korpikastikkaa, metsäimarretta, metsätähteä, metsäkortetta, kultapiiskua pajuja ja metsäalvejuurta. Sammallajistossa
on lähdesammalia kuten kalvaskuirisammal, kinnassammaleet, hetesirppisammal, lähdelehväsammal, purolähdesammal ja lapasammal.
Ympäristön kasvillisuus on tuoretta kangasta.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset
tihkupinnat ovat metsälain 10 § erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Kohde ei ole enää
luonnontilainen, mutta tihkupinnat erottuvat
selkeästi maastosta ja ovat lajistoltaan monipuolisia. Arvotus 2, koska lakikohde ei ole
enää täysin luonnontilainen.
Maankäyttösuositukset:
Suositeltavaa on, että kohde huomioitaisiin
turbiinipaikkojen ja tien suunnittelussa ja
jätettäisiin maankäytön ulkopuolelle.
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2. Meso-eutrofinen lähde (Iso Nuolivaara S)						
[VU]
					
			
			
Kasvillisuuskuvaus:
Iso Nuolivaaran eteläpuolella oleva meso-eutrofinen lähde, joka sijaitsee tievaihtoehdolla 1 ja
VE2:14 turbiinipaikan länsipuolella. Lähteessä on kaksi purkautumispintaa ja se laskee vetensä
eteläsuuntaan. Lähde on noin 30 metriä pitkä lounais-koillissuunnassa. Lähteessä on hiekkapohja ja sen ympärillä on laaja tihkupintainen alue. Sammallajisto on monipuolinen; lähteessä
ja sitä ympäröivällä tihkupinnalla kasvaa mm. kalvaskuiri-, lettolehvä-, särmälähde-, hetesirppi-, rassi-, kampa-, purosuikero- ja keräpäärahkasammal. Putkilokasveista esiintyy hetehorsmaa. Ympärillä on sarakorpea ja etelän
suunnalla lettonevaa tai vastaavaa.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain 11 §:n
ja metsälain 10 §:n erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Arvotus 1, koska kyseessä on
lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Lähteeseen tai sen ympäristöön ei tule kohdista mitään toimia, jotka voivat aiheuttaa
häiriötä lähteessä tai sen tihkupinnassa.
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3. Tihkupinta (Kuninkaankuusikko)						
[LC]
					
			
			
Kasvillisuuskuvaus:
Kuninkaankuusikon itäpuolella tie vaihtoehto 1 kohdalla on mesotrofinen tihkupinta. Kohde
ei ole luonnontilainen vaan se on aurattu aikoinaan. Aurausuomat ovat selkeästi näkyvillä, ja
tihkupinta sijaitsee osittain nykyisin aurausuomassa. Tihkupinnalla mesotrofisen lähteen lajistosta kasvaa hetesirppi-, lähdelehvä-, kalvaskuiri- ja purolähdesammal. Tihkupinnan koko on
6 m x 1 m. Metsäkortetta ja pullosaraa on tihkupinnan ympäristössä. Puusto on selkeästi pienikokoisempaa ja tiheikköisempää kuin muualla aurausalueella. Ilmakuvan perusteella tihkupinnan vedet kulkeutuvat rinnettä pitkin
idempänä olevalla suolaikuille.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset
tihkupinnat ovat metsälain erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Kohde ei ole luonnontilainen. Arvotus 3, koska kyseessä on muu
luonnonmonimuotoisuuskohde.
Maankäyttösuositukset:
Suositeltavaa on, että kohde huomioidaan
tien suunnittelussa ja jätetään maankäytön
ulkopuolelle.
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4. Tihkupinta ja puro (Kaikonvaara NE)					

					

[VU]

Kasvillisuuskuvaus:
Pahanvaaran ja Kaikonvaaran välissä on suoalue, jonka pohjoisosasta on suunniteltu tiepohja
turbiineja varten. Suunnitellun tiepohjan kohdalla sijaitsee metsälakikohteita, kuten tihkupinta
sekä puro.
Tihkupinnan mesotrofisesta lähdelajistosta esiintyy kalvaskuirisammal, hetealvesammal,
hetesirppisammal ja kinnassammaleet. Muuta lajistoa ovat järvikorte, hilla ja paju. Tihkupinta
sijaitsee koko idempänä olevan rinnemetsän laidalla. Tihkupinnan länsipuolella on saraista
korpea ja avosuota.
Puronvarsikorpi on erityisesti avosuon reunassa luonnontilaisen kaltaista. Puusto koostuu koivusta, harmaalepästä ja kuusesta. Muuta lajistoa ovat muun muassa metsäimarre, hilla, varvut, suo-orvokki, riidenlieko, metsätähti, lehväsammaleet ja korpikastikka. Muutamia
yksittäisiä kantoja näkyy ja lahopuustoa on vähän. Puron varressa on ruoho- ja heinäkorpea.
Lännempänä puron seutua on enemmän käsitelty. Puusto on aukkoisempaa ja kantoja on vielä
runsaammin esillä. Puron eteläpuoleinen osa on joskus aurattu ja siellä kasvaa kitukasvuista
puustoa. Sarat ovat runsaana tässä osassa.
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Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset tihkupinnat ja purot ovat metsälain 10 §:n erityisen
arvokkaita elinympäristöjä. Tihkupinta on luonnontilainen ja puronvarresta alkupää on luonnontilaisen kaltainen. Arvotus 1, tihkupinnalle ja puron alkupäälle, sillä kyseessä on lakikohde.
Puron muuttuessa enemmän käsitellyksi arvotus alenee 2:ksi.
Maankäyttösuositukset:
Tihkupinnan ja puronvarren luonnontilaisuutta ei tulisi muuttaa tai vähentää. Molemmat kohteet ovat arvokkaita kokonaisuuksia, tuoden
monimuotoisuutta alueelle, joka muutoin on
hyvin voimakkaasti käsitelty. Suositeltavaa
on, että tihkupinnan tai koko puron alueelle ei
tiestöä suunnitella.
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Tulokset ja päätelmät
Nuolivaaran suunnitellut turbiinipaikat ovat pääosin kerrossammal-mustikkatyypin (HMT)
tuoretta kangasta. Puusto on käytännössä kaikkialla varsin nuorta ja kasvatuskäytössä. Luontoarvoja löydettiin ainoastaan sijoitussuunnitelman VE1:14 luota, jossa on tihkupintaa. Tihkupinnat ovat metsälain 10 § mukaisia kohteita, mutta kyseinen paikka ei ole enää täysin luonnontilainen. Tihkupinta suositetaan kuitenkin säilytettävän ennallaan monimuotoisuussyistä.
Muilta osin turbiinipaikkojen suhteen ei voida antaa maankäyttösuosituksia, sillä erityisiä
luontoarvoja ei ole.
Tiestöjen osalta löydettiin yllä mainitun tihkupinnan lisäksi kolme muuta arvokasta kohdetta, jotka kaikki koskevat erilaisia tihkupinta- ja lähde-elinympäristöjä ja puro. Nämä kaikki
suositetaan huomioitavan tarkemmassa tiesuunnittelussa. Kaikki neljä arvokohdetta sekä niiden maankäyttösuositukset esitetään sivuilla 34–38.
Tutkimusalueelta ei kirjattu erikseen löydettyjä putkilokasvilajeja, sillä inventoitavia kohteita olivat ainoastaan suunnitellut turbiinikohteet sekä tielinjat.
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