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TIIVISTELMÄ

Northland Resources Inc.:n valmistelema kaivoshanke Kolarissa sijoittuu kunnan pohjoisosiin
Äkäsjokisuun, Rautuvaaran ja Hannukaisen alueille. Alueelle tehtiin kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvitykset heinä-lokakuussa vuosina 2007 ja 2008. Kartoituksissa selvitettiin alueen
luontotyypit sekä kasvillisuus. Kartoituksissa huomioitiin erityisesti uhanalaisen tai suojellun
kasvillisuuden esiintymät sekä metsälain 10 § mukaiset tärkeät elinympäristöt, luonnonsuojelulain
29 § mukaiset suojellut luontotyypit sekä erilaiset vesistöt ja vesilain suojaamat elinympäristöt.
Kartoitusalueen metsät ovat enimmäkseen kuivia ja karuja. Reheviä metsätyyppejä tavataan vähän.
Metsien kasvillisuus koostuu tyypillisestä kangasmetsien niukasta lajistosta. Muutamia
harvalukuisempia lajeja kuitenkin tavattiin. Metsien luonnontilaisuus on suurelta osin heikko.
Täysin luonnontilaisia, metsätalouden ulkopuolelle jääneitä alueita esiintyy hyvin vähän ja vain
pieninä kuvioina lähinnä Rautuvaaran alueella.
Kartoitusalueen suot ovat enimmäkseen hyvin märkiä ja vetisiä. Luhtaisuus on hyvin yleistä
monilla suotyypeillä. Vähäravinteisia suotyyppejä esiintyy runsaasti ja usein niistä muodostuu
suuria yhtenäisiä kuvioita. Yleisinä esiintyvät myös erilaiset yhdistelmätyypin puustoiset suot.
Avoimet suot ovat koko kartoitusalueella pääsääntöisesti luonnontilaisia. Ravinteisimmat suot
sijoittuvat Äkäsjokisuun osa-alueelle, missä lettojen lisäksi esiintyy useita erilaisia keskiravinteisia
suotyyppejä. Rautuvaaran ja Hannukaisen osa-alueilla ravinteisia soita esiintyy huomattavasti
vähemmän.
Äkäsjokisuun osa-alueen lettoisuus on yksi merkittävä piirre kartoitusalueella. Osa-alueelta löytyy
erilaisia lettoja yhteensä 43 kuviolta. Ne ovat koko kartoitusalueen rehevimpiä luontotyyppejä.
Kasvillisuus on paikoin erittäin edustavaa, lajistossa esiintyy useita suojeluarvon omaavia kasveja.
Kämmekät ovat paikoin lettokuvioilla erityisen runsaita.
Lähteisyys on kartoitusalueella hyvin huomattavaa. Erilaisia lähteitä, lähteikköjä ja tihkupintoja
löydettiin yhteensä 127 kappaletta. Lähteiden ympäristössä on usein hyvin omaleimaista
kasvillisuutta. Useimmista lähteistä saa alkunsa lähdepuro.
Kartoitusalueella tavattiin useita suojeluarvon omaavia kasvilajeja. Eri uhanalaisuusluokkiin
kuuluvia kasvilajeja havaittiin kaikkiaan kaksitoista. Kartoituksessa havaittiin yksi äärimmäisen
uhanalainen ja yksi erittäin uhanalainen kasvilaji. Vaarantuneiksi luokiteltuja kasvilajeja löydettiin
kaikkiaan kuusi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja neljä. Alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja
havaittiin kolme. Havaituista kasvilajeista seitsemän on rauhoitettuja. EU:n luontodirektiivilajeja
löydettiin neljä. Suomen vastuulajeja löydettiin kaikkiaan kymmenen.
Kartoituksissa löydettiin metsälain 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä yhteensä 210 kuviolta.
Niistä ehdottomasti suurin osa on lähteiden, lähteikköjen ja tihkupintojen ympäristöjä. Myös
purojen varsia on runsaasti. Muita löydettyjä metsälain tarkoittamia tärkeitä elinympäristöjä ovat
pienten lampien välittömät lähiympäristöt, ruoho- ja heinäkorvet, kosteat lehtolaikut, pienet
kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla, rotkot ja kurut, jyrkänteet, kalliot ja kivikot,
vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
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JOHDANTO

Northland Resources Inc. valmistelee rautamalmikaivosten avaamista Sahavaarassa ja Tapulissa
Ruotsin Pajalassa sekä Kolarin Hannukaisessa Suomen puolella. Kaivosten lisäksi suunnitteilla ovat
rikastamot Sahavaaraan ja Hannukaiseen. Kaivostoimintaa varten tarvitaan alueet infrastruktuurille
sekä rikastushiekan ja sivukivien käsittelyyn. Kolarin hankealue sijoittuu kunnan pohjoisosiin ja se
voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen – Äkäsjokisuuhun, Rautuvaaraan ja Hannukaiseen.
Kolarin kuntakeskuksesta on matkaa Äkäsjokisuun osa-alueelle noin 15 kilometriä, Rautuvaaran
osa-alueelle noin 20 kilometriä ja Hannukaisen osa-alueelle noin 25 kilometriä.
Lapin Vesitutkimus Oy toteutti suunnitelluille kaivostoimintaan liittyville alueille luontoarvojen
perustilaselvitykset vuosien 2007 ja 2008 aikana. Osana näitä selvityksiä alueille tehtiin
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset. Suomen puoleisten alueiden osalta tulokset kuvaillaan tässä
raportissa. Selvitysten maastotyöt ajoittuivat ajanjaksoille 17.7. – 11.10.2007 ja 15.7. – 14.10.2008.
Selvitysalueiden sijainnit esitetään liitteessä 1.

3

ALUEEN YLEISKUVAUS

3.1

Kasvimaantiede

Kartoitusalue
kuuluu
kasvimaantieteellisesti
pohjoisboreaaliseen
vyöhykkeeseen,
metsäkasvillisuusvyöhykkeenä Peräpohjolaan (Kuusipalo 1996) ja eliömaakuntajaottelussa Kittilän
Lappiin (Hämet-Ahti ym. 1998). Tällä alueella kasvukausi on varsin lyhyt, noin 120 päivää ja
vuoden keskilämpötila on nollan vaiheilla. Vuotuisen sademäärän keskiarvo (1971–2000) on 400–
500 mm (Ilmatieteen laitos). Alueen maastonkorkeus on vaihtelevaa ja maaperä on
moreenipohjaista ja hyvin karua. Soita on paikoin runsaasti. Suoaluejaottelussa kartoitusalue kuuluu
Peräpohjolan aapasuoalueeseen (Eurola ym. 1995), jossa soiden peruspintana on useimmiten
rimpitaso. Alueella tavataankin laajimmat ja vetisimmät rimmet. Korkeilla mailla esiintyy
rinnesoita ja lähteisyyttä sekä karuillakin soilla kuusivaltaisuutta. Karbonaattialueilla (mm. Kolari)
letot ovat yleisiä. Varsinainen Tunturi-Lappi tulee melko lähelle Kolarin selvitysalueita, sillä YlläsAakenuksen tunturiselänne sijaitsee vain noin 10 kilometrin päässä Hannukaisen selvitysalueesta.
3.2
3.2.1

Selvitysalueet
Äkäsjokisuu

Äkäsjokisuun osa-alue sijoittuu Kolarin kunnan luoteisosaan Kilpisjärven tien varteen noin 20
kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Valtakunnanraja, Muonionjoki, rajaa osa-alueen eteläpään,
idässä rajana toimii Lakkavaara ja pohjoisessa Pissijänkkä. Länsi- ja luoteisreunalta alue rajautuu
lähes kunnanrajaan. Selvitysalueen rajaus esitetään liitteessä 2.
Kalkkikangas on vanhaa teollisuusaluetta. Siellä on vanhan sementtitehtaan rauniot, jonne johtaa
junarata. Alue on yksi potentiaalisista kaivostoimintaan liittyvien teollisuustoimintojen
sijoittamiskohteista. Kalkkikankaan alueella maisemaa on hallinnut vanhan sementtitehtaan korkea
torni, joka kuitenkin purettiin koko tehdasalueen mukana kesällä 2007.
Äkäsjokisuun selvitysalueella on vaihtelevassa määrin kulttuurimaita, metsiä, soita ja asutusta.
Alueen läpi virtaa kaksi jokea, Muonionjoki ja Äkäsjoki. Joet ovat voimakkaasti virtaavia ja rannat
melko avoimia korkeiden törmien sorarantoja. Paikoin rannoilla on laajoja pajukkoja. Merkittävä
vesistö alueella on myös Mannajärvi, joka on keskikokoinen, matalahko ja sangen reheväkasvuinen
metsäjärvi. Järven rannalla on muutamia asuintaloja ja kesämökkejä.
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Metsät alueella ovat pääosin metsätalouskäytössä olevia mäntykankaita. Rantojen tuntumassa ja
soiden laitamilla tavataan paikoitellen kuusikkokorpia ja lehtimetsiä. Äkäsjokisuun alueen suurin
suo on Muonionjoen ja Mannajärven välissä sijaitseva Lietorovanvuoma. Laajasta suosta
selvitysalueelle sijoittuu noin 1,4 km² ja se koostuu pääosin metsäisistä suotyypeistä. Suon keskellä
on kuitenkin avoimempaa nevaa. Toinen merkittävä suokokonaisuus osa-alueella on rimpinen ja
allikkoinen Puttosenjänkkä ja sen eteläpuoliset pienet nevat. Muutoin osa-alueen suot ovat
enimmäkseen puustoisia rämeitä, korpia löytyy jonkin verran. Maaperän kalkkisuudesta johtuen
alueen kasvillisuus on poikkeuksellisen rehevää ja arvokasta. Suot ovat monin paikoin
kasvistollisesti edustavia lettoja.
3.2.2

Rautuvaara

Rautuvaaran osa-alue sijoittuu Ylläksentien varteen noin kymmenen kilometriä Äkäsjokisuun osaalueesta itään päin. Osa-alue sijoittuu keskellä olevan vanhan kaivosalueen ympärille siten, että
pohjoisessa rajana toimii Luosuntie, etelässä Sotkavuoma, lännessä Ylläksentie ja idässä
Mäntyvaaranjänkkä ja Vittajärvenmaa. Osa-alueen keskivaiheille sijoittuu entinen Rautuvaaran
kaivosalue. Selvitysalueen rajaus esitetään liitteessä 3.
Rautuvaaran alue on myös vanhaa teollisuusaluetta. Menneen kaivostoiminnan näkyvimpänä
merkkinä alueella on kaivoksen vanhat rikastushiekka- ja vesivarastoaltaat, jotka ovat pinta-alaltaan
noin 3 neliökilometriä. Lisäksi altaiden luoteispuolella sijaitsee vanhan kaivoksen tehdasalue.
Lounaasta päin kaivosalueelle tulee rautatie.
Rautuvaaran altaiden eteläpuolella on varsin monipuolinen soiden, puronvarsien ja vanhojen
metsien muodostama kokonaisuus. Merkittävin suo alueella on erittäin märkä ja rimpinen
Sotkavuoma. Lisäksi alueella on muutamia pienempiä, märkiä nevoja, jotka sijoittuvat pääosin
Niesajoen itäpuolelle. Puustoisia soita on runsaasti. Alueella on vaihtelevasti erilaisia metsiä.
Paikoin, etenkin Sotkavuoman itäpuolisella kankaalla, on laajoja hakkuualoja ja taimikoita. Toisin
paikoin muutamilla kankailla ja varsinkin alueen pienten purojen ja Niesajoen varrella on lähes
koskemattomia luonnontilaisia kangasmetsiä ja korpia, joissa on runsaasti kookasta puustoa ja
etenkin lahopuuta.
Rautuvaaran altaiden pohjoispuolella on laaja Rautuvaaran, Alaisen Rautuvaaran ja
Suvannonvaaran muodostama metsäalue. Vaarojen välisessä notkossa on pieni vesistö, Rautujärvi,
ja siihen liittyvät pienet suot. Vaarojen alueella metsät ovat melko yksipuolisia mäntyä kasvavia
talousmetsäkankaita. Vaarojen lakialueilla on jonkin verran vanhempaa metsää. Suvannonvaaran
huipulla on karu ja keskeltä märkä Suvannonvaaranjänkkä. Vaara-alueen pohjoispuolella virtaa
Kylmäoja ja alueella on muutamia pieniä lampia. Joen varrella ja lampien ympärillä on pienehköjä,
pääosin puustoisia suoalueita. Soista merkittävin on avoin Hannukaisenvuoma.
3.2.3

Hannukainen

Hannukaisen osa-alue sijaitsee saumattomasti Rautuvaaran osa-alueen pohjoispuolella, jolloin
etelärajana toimii Luosuntie. Pohjoisessa alue rajautuu Pakavuomaan ja Metsä-Laulukarhakkaan,
lännessä raja kulkee Valkeajoen länsipuolella ja idässä rajana toimii Hillajänkänpalo ja Luosupalo.
Hannukaisen kaakkoiskulma, Äkäsjoen ja Luosuntien rajaama kolmio käsitellään omana
Malmivaara-nimisenä alueenaan. Selvitysalueen rajaus esitetään liitteessä 4.
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Hannukaisen hankealue on selvitysalueista kaikkein laajin. Myös tällä alueella on ollut
kaivostoimintaa. Alueella sijaitsevat vedellä täyttyneet Laurinojan ja Kuervaaran avolouhokset ja
niihin liittyvät läjitysalueet.
Hannukaisen alueen halkaisee sen läpi virtaava Äkäsjoki. Selvitysalueen kohdalla Äkäsjoki on
varsin kiivaasti virtaava keskikokoinen joki ja sen varrella on sekä kesämökkejä että vakituista
asutusta. Äkäsjoki monipuolistaa Hannukaisen selvitysalueen eteläpuoliskon luontoa, sillä paikoin
joen rannalla on melko laajalti luhtaniittyjä ja pajukkoja ja toisaalta rannan tuntumasta löytyy myös
hieman kuusikkoa, mitä ei muutoin osa-alueella juuri tavata.
Hannukaisen pohjoisosa on luonteeltaan erämainen metsä- ja suoylänkö, joka ulottuu osin Muonion
kunnan puolelle. Alueella on laajoja, mutta erittäin yksipuolisia mäntykankaita. Alueella on tehty
suuria hakkuita muutamia kymmeniä vuosia sitten, mutta myös uudempia hakkuualoja ja taimikoita
löytyy ja siksi metsät ovat luontoarvoltaan varsin vaatimattomia. Kuusikkoja löytyy vain paikoin
soiden ja purojen laitamilta. Kankaiden välissä on kapeita, pitkiä soita. Rämeisyys on soilla yleistä.
Merkittävin suo alueella on Lamunjänkkä eli Hirvilavanmaanjänkkä, joka on muista alueen soista
poiketen märkä rimpineva. Lähteitä tavataan alueella paljon ja niistä lähtevät purot monipuolistavat
alueen suoluontoa. Hannukaisen hankealue rajoittuu sekä lännessä että idässä pieniin jokiin,
Kuerjokeen ja Valkeajokeen. Kuerjoen alaosassa on merkittävä luonnonnähtävyys, Kuerlinkkojen
koski- ja köngäsalue sekä rotkolaakso.
Äkäsjoen eteläpuoli, Malmivaaran alue, on pääosin metsäistä vaara-aluetta. Hallitsevin kohouma on
Malmivaara. Metsät korkeilla kankailla ja vaaroissa ovat seudulle tyypillisesti karuhkoja
mäntykankaita. Malmivaaran eteläpuolella on Malmi- ja Rytijänkän muodostama pienehkö
suokokonaisuus.
3.3
3.3.1

Luonnonolot selvitysalueilla
Metsät

Kartoitusalueen suurimmat kangasmetsäalueet sijoittuvat vaarojen ympärille. Näin ollen metsät
ovatkin suurelta osin melko kuivia ja karuja. Metsätyypeistä alueella tavataan eniten kuivahkoja
mäntyvaltaisia variksenmarja-mustikkatyypin kankaita. Myös kuivaa mustikka-kanervajäkälätyypin kangasta esiintyy yleisesti. Hannukaisen ylänköalueella tavataan paikoin jäkälätyypin
karukkokankaita. Mäntyvaltaisten kankaiden ohella sekapuustoiset (mänty, kuusi ja koivu) kankaat
on melko yleisiä. Näin erityisesti tuoreilla seinäsammal-mustikkatyypin kankailla, joita tavataan
erityisesti vaarojen alaosien rinteillä ja vesistöjen sekä soiden varsilla. Monin paikoin metsille on
leimallista runsaan porokannan aiheuttama ylilaidunnus, mikä on muuttanut metsien ilmettä
merkittävästi mm. jäkälien lähes täydellisen puuttumisen johdosta.
Alueen metsien luonnontilaisuus on pääosin heikko. Varsinkin Hannukaisen alue on voimaperäisen
metsätalouden piirissä. Hakkuuaukeat ovat paikoin erittäin laajoja. Täysin luonnontilaisia metsiä
kartoitusalueelta löytyy vähän. Useimmat luonnontilaiset kuviot ovat tuoreen kankaan metsätyyppiä
ja kooltaan pienialaisia. Eniten luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä löytyy
Rautuvaaran alueen eteläosista.
3.3.2

Suot

Kartoitusalueen suot ovat aapasuoalueelle tyypillisesti enimmäkseen hyvin märkiä. Luhtaisuus on
erittäin yleistä monilla eri suotyypeillä johtuen alueen runsaasta sateisuudesta ja maaperän ilmeisen
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heikosta vedenläpäisykyvystä. Luhtaisuus lisää soiden ravinteisuutta merkittävästi. Äkäsjokisuun
alueella maaperässä on kalkkivaikutusta ja se näkyy myös soiden ravinteisuudessa. Suurin osa
alueen soista on ravinteisuudeltaan mesotrofista eli keskiravinteista tai eutrofista eli
runsasravinteista. Kasvillisuus alueella on edustavimmillaan lähteisillä lettosoilla. Rautuvaaran ja
Hannukaisen alueella suot ovat ravinnetasoltaan selvästi heikompia. Etenkin Hannukaisen
pohjoisen ylänköalueen suot ovat paikoin hyvinkin karuja. Lähteisyys ja luhtaisuus tuovat kuitenkin
näidenkin alueen soille pienialaisesti rehevämpiä suotyyppejä. Avoimet suot ovat koko
kartoitusalueella pääsääntöisesti luonnontilaisia.
Puustoisia soita selvitysalueilta löytyy monipuolisesti soiden reuna-alueilta ja vesistöjen varsilta.
Rämeistä yleisimpiä ovat kangas-, pallosara- ja vaivaiskoivurämeet. Kuusi on paikoin mäntyä
yleisempi rämepuu. Luhtaisuus ilmenee etenkin vesistöjen vaikutuspiirissä rämeilläkin ja silloin
kasvillisuudesta löytyy runsaasti pajuja ja suuria ruohoja. Muutamin paikoin kitukasvuisten kuusien
ja runsaiden pajukkokasvustojen muodostamat pajuluhdat- ja rämeet ovat erittäin vaikeakulkuisia
elinympäristöjä. Korpityypeistä yleisimpiä ovat melko karut kangaskorvet sekä puolukka- ja
mustikkakorvet, mutta vesistöjen varsilla löytyy melko paljon rehevämpiä korpityyppejä, kuten
ruoho- ja heinäkorpia. Korpien ja rämeiden yhdistelmät, erilaiset korpirämeet, ovat myös yleisiä.
Korvet ja rämeet muodostavat varsinkin Äkäsjokisuun alueella lettojen kanssa paikoin
kasvistollisesti varsin edustavia luontotyyppejä.

Kuva 1. Lettokasvillisuutta Äkäsjokisuussa.
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Vesistöt

Äkäsjoen osa-alue rajautuu suureen Muonionjokeen. Hiekkatörmäiset ja kiviset rantakuviot tuovat
kartoituskohteeseen muusta alueesta poikkeavan luontotyypin. Rantakuviolta löytyy varsin
monilajinen kasvisto. Kartoitusalueen suurin järvi, Mannajärvi, löytyy sekin Äkäsjoen osa-alueelta.
Järvi on ravinteisuudeltaan kohtalaisen rehevä ja vesikasvillisuus on runsasta. Toinen kookas joki,
Äkäsjoki, halkoo kaikkia kolmea osa-aluetta. Joen rannoilla on varsinkin Hannukaisen kohdalla
laajoja luhtaniittyjä. Luhdat ovat tyypiltään sara- ja ruoholuhtia sekä pajuluhtia. Äkäsjoen rannoilla
on myös kuusikkoisia korpia ja tuoreita kangasmetsiä. Pieniä lampia ja puroja alueelta löytyy
lukuisia ja etenkin purojen varsilla on paikoin reheviä suotyyppejä. Kartoitusalueen suurimpia
vesistöjä ovat entisen Rautuvaaran kaivoksen saostusaltaat, jotka ovat luontoarvoiltaan
vaatimattomia. Rautuvaaran kupeesta löytyy Rautujärvi, joka on kasvillisuudeltaan köyhä. Myös
kaikki alueen lammet ovat vesikasvillisuudeltaan varsin köyhiä.
Yksi Kolarin selvitysalueen merkittävimmistä ominaispiirteistä on alueen erittäin runsas lähteisyys.
Erilaisia lähteitä, lähteikköjä ja tihkupintoja selvitysalueilta löydettiin yhteensä 127 kappaletta.
Monin paikoin ne edustavat selvitysalueiden arvokkainta luontoa. Kasvillisuus on lähteiden
vaikutuspiirissä usein hyvin omaleimaista ja mielenkiintoisia lajeja sisältävää. Myös useimmista
lähteistä alkunsa saavat lähdepurot ovat paikoin erittäin edustavia.

4
4.1

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kartoitusajankohdat ja selvitysalueet

Kolarin kasvillisuuskartoitukset suoritettiin kahden kesän aikana. Vuonna 2007 kartoitukset
ajoittuivat välille 17.7.–11.10. ja vuonna 2008 välille 15.7.–14.10. Koko kartoitusalueen pinta-ala
on 117,9 km² ja se jakaantui eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Äkäsjokisuu 24,3 km², Rautuvaara
31,7 km² ja Hannukainen 61,9 km² (josta Malmivaaran alue 11,4 km²).
Taulukko 1. Käytetyt maastopäivät eri osa-alueilla.

Osa-alue

Äkäsjokisuu
24,3 km²
Rautuvaara
31,7 km²
Hannukainen
61,9 km²

2007
2008
yht.
2007
2008
yht.
2007
2008
yht.
YHT.

maastopäivät,
lkm.

ajankohta

7
14
21
2
21
23
10
16
26
70

17.7.–11.10.
15.7.–14.8.
9.-10.10.
17.7.–14.10.
20.7.–14.10.
21.7.–12.9.

Maastokartoituksia suorittivat luontokartoittajat Tuomas Väyrynen (2007 11 pv, 2008 24 pv) ja
Miia Luukkonen (2008 24 pv) sekä FM Teuvo Pääkkölä (2007 6 pv) ja Simo Paksuniemi (2007 5
pv, 2008 5 pv). Sammalmääritykset suoritti biologi Britta Wiltafsky. Sammalmääritykset varmisti
arvokkaimman lajiston osalta Oulun kasvimuseon museonhoitaja (emeritus) FL Tauno Ulvinen.
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Selvitysmenetelmä ja epävarmuustekijät

Kartoitukset keskitettiin kasvien kannalta parhaaseen aikaan ennalta arvokkaiksi tiedettyihin ja
maastossa tai kartalta mahdollisesti arvokkaiksi havaittuihin kohteisiin. Maastokartoituksissa
keskityttiin pääasiassa kosteikkojen kartoittamiseen. Karttojen ja ilmakuvien perusteella pyrittiin
selvitettävältä alueelta rajaamaan kaikki suoalueet, lähteiden ympäristöt, vesistöjen varret ja muut
rehevämmät paikat, joille suoritetut maastokäynnit keskitettiin. Maastokäyntien yhteydessä
kartoitettiin samalla myös ympäröivä kangasmaasto. Kohteilta kirjattiin systemaattisesti ylös kaikki
havaitut kasvilajit ja alueen luontotyypit määritettiin. Eri luontotyypit rajattiin kartalle ja nimettiin
kuvioiksi. Systemaattista lajiluetteloa jokaiselta kangasmaakuvioilta ei tehty, mutta kaikki lajit
kirjattiin ylös luontotyypeittäin. Kaikki arvokkaat kasviesiintymät merkittiin kartalle.
Sammallajistoa määritettiin alueelta kerättyjen sammalnäytteiden perusteella. Näytteitä kerättiin
pääasiassa lähteiden ja purojen ympäristöistä sekä erityisen reheviltä soilta.
Kartoituksessa merkittiin ylös alueella mahdollisesti sijaitsevat metsälain 10 § mukaiset tärkeät
elinympäristöt, luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojellut luontotyypit sekä erilaiset vesistöt ja
vesilain suojaamat elinympäristöt. Lisäksi kunkin luontotyypin luonnontilaisuus arvioitiin erikseen
taulukossa 2 esitetyn asteikon mukaisesti. Luontotyyppien häiriöherkkyyden kriteerinä käytettiin
luokitusta, joka perustuu Kontulan ja Raunion (2005) esittämään luontotyyppien laatuluokitukseen.
Luokituksessa huomioidaan luontotyypin rakenteelliset ominaisuudet (esim. lahopuun määrä,
puuston rakenne, lajisuhteet), ihmistoiminta (esim. metsänkäyttö ja ojitukset) ja alueen lajistolliset
ominaisuudet. Lajistolliset ominaisuudet on huomioitu luokituksessa siten, että häiriöherkkyyttä on
voitu korottaa taulukossa 2 esitetystä laadullisesta arviosta, jos luontotyyppi sisältää suojelullisesti
arvokasta lajistoa. Kartoituksessa metsätyypit nimettiin Kuusipalon (1996) Suomen metsätyypit teoksen mukaisesti ja suotyypit vastaavasti Eurolan ym. (1995) Suokasvillisuusoppaan mukaan.
Kasvien nimistö on Mossbergin & Stenbergin (2003) mukainen. Sammallajiston nimistö on esitetty
Ulvisen ym. (2002) mukaan.
Taulukko 2. Luontotyyppien luonnontilaisuus ja luokittelu häiriöherkkyyden (eli ekologisen tilan) perusteella.

Herkkyys
Korkea

Luokka Kuvaus
3
Metsien luontotyypeillä ihmistoiminnan merkit ovat vähäiset, puusto on pääsääntöisesti
luontaisesti syntynyttä ja varttunut ilman merkittäviä hakkuita. Luontotyypillä esiintyy
yleensä useampaa puustosukupolvea ja kuolleita tai kuolevia puita. Ojitukset eivät ole
kuivattaneet suoluontotyypin esiintymiä eikä niillä ole merkittäviä hakkuita. Virtavedet ovat
rakenteellisesti luonnontilassa ja niiden valuma-alueella on niukasti, jos ollenkaan veden
laatuun haitallisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten peltoja tai ojituksia.
Kohtalainen 2
Metsien luontotyypit on lievästi käsitellyt, mutta niissä on edelleen joitakin luonnonmetsille
ominaisia piirteitä, kuten puuston eri-ikäisyyttä, järeitä puita, kuolleita pystypuita tai
maapuita. Ojitukset eivät ole kuivattaneet suoluontotyypin esiintymiä, mutta puustoa on
käsitelty jonkin verran. Virtavedet ovat rakenteeltaan osittain muuttuneet, mutta niiden
eliöyhteisöt ovat muutosten jälkeen ainakin osittain palautuneet.
Heikko
1
Voimakkaasti käsitellyt metsäisen luontotyypin esiintymät, joissa puusto on yksijakoista eikä
lahopuuta ole juuri hakkutähteitä lukuun ottamatta. Suotyypit, joissa on nähtävissä selvästi
esim. ojitusten vaikutukset. Virtavedet, jotka on perattu ja joiden valuma-alueella ja
lähiympäristössä on runsaasti peltoja ja ojituksia.

Kasvukauden lopulla tehtyjen kartoitusten yhteydessä ei kasvilajistoa voitu enää kattavasti
määrittää. Syys- lokakuussa keskityttiinkin luontotyyppikartoitukseen eli kohteen luontotyypin ja
suojelullisten arvojen määrittämiseen. Tunnistettavissa oleva merkittävä tai harvinainen lajisto
kirjattiin kuitenkin ylös.
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Selvitysalueen laajuuden vuoksi osa alueista jouduttiin jättämään ilmavalokuva- ja karttatulkinnan
perusteella tarkempien kartoitusten ulkopuolelle. Näistä alueista luontotyyppien tulkinta tehtiin
vertailemalla niitä ilmavalokuvien avulla tarkemmin selvitettyihin alueisiin. Ilmavalokuvien
perusteella määritettiin pääasiassa kangasmaakuvioita ja muutamia pienialaisia soita.
Luontotyyppien määritys ilmavalokuva- ja karttatulkinnan perusteella oli paikoin melko
ongelmallista, eikä esim. soiden ravinteisuustasoja siten määritetty.
Vuoden 2007 kesä oli lämmin ja kostea. Alku- ja loppukesän lämpötila oli hieman pitkäaikaisia
keskiarvoja korkeampi, mutta keskikesällä heinäkuussa oli puolestaan hieman keskiarvoa
viileämpää. Toukokuussa ja varsinkin heinäkuussa satoi paljon, reilusti yli pitkäaikaisten
keskiarvojen. Kesä- ja elokuussa oli hieman kuivempaa. Vuoden 2008 kesä oli puolestaan viileä ja
kostea. Alkukesällä oli hieman pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi jakso, mutta heti sen jälkeen
oli kylmää. Kylmiä jaksoja oli myös heinä- ja elokuun alussa. Koko kesä oli pitkäaikaisia
keskiarvoja sateisempi. Kesä- ja heinäkuussa satoi paljon, loppukesästä hieman vähemmän.

5

TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Kartoitusalue on jaettu kolmeen osa-alueeseen, Äkäsjokisuu, Rautuvaara ja Hannukainen.
Äkäsjokisuu käsitellään täysin erillisenä kartoitusalueena. Rautuvaara ja Hannukainen käsitellään
kuvionumeroinnin osalta yhtenäisenä alueena, jolloin numerointi etenee liukuvana sarjana
molempien osa-alueiden läpi.
5.1

Äkäsjokisuu

Kartat Äkäsjokisuun kuvioista, luontotyypeistä, arvokkaista kohteista sekä lähteistä esitetään
liitteissä 5-8. Liitteessä 17 esitetään taulukkomuodossa Äkäsjokisuun kuviot, havaitut kasvi- ja
sammallajit sekä uhanalaisesiintymät.
5.1.1

Luontotyypit ja kasvillisuus

Äkäsjokisuun osa-alueen kokonaispinta-ala on 24,3 km². Osa-alueelle sijoittuu koko kartoitusalueen
suurin luonnontilainen vesistö, Mannajärvi. Alueella on myös pienempi vesistö, Pikku Mannajärvi,
ja joitakin pienempiä suolampia sekä vanhan kaivoksen altaita.
Äkäsjokisuun osa-alueella on varsin suuria yhtenäisiä kangasmetsäkuvioita. Lakkavaaran reunaan,
Pellikoskenmaalle, Mannamännikköön, Aittamaalle sekä Huukinlaen reunaan sijoittuu laajat kuivan
tai kuivahkon kankaan kuviot. Pienempiä tuoreen kankaan kuvioita on muutamia eri puolilla
aluetta, lähinnä vesistöjen äärellä, ja lehtomaista kangasta löytyy kolme pientä kuviota. Alueen
kangasmetsät ovat suurelta osin varsin nuorta puuta kasvavia männiköitä, vaikkakin sekametsiä
löytyy yllättävän paljon. Muutamilla kuvioilla kasvaa kookkaampaa ja vanhempaa puustoa.
Hakkuualoja ja taimikoita löytyy niitäkin eri puolilta aluetta, suurin yhtenäinen ala
Mukankankaalla. Alueen kankailla kasvaa varsin tyypillinen kangasmetsien kasvilajisto. Muutamia
hieman erikoisempia kasvilöydöksiä kuitenkin kangasmetsien kuvioiltakin on. Sammaleisten,
vanhempien havumetsien kämmekkälaji yövilkka (Goodyera repens) tavattiin yhdellä tuoreen
kankaan kuviolla (kuvio 83 (jatkossa k. = kuvio)) Muonionjoen tuntumassa. Harvinainen
pohjanmasmalo (Anthyllis vulneraria ssp. lapponica (incl. ssp. fennica)) kasvaa kolmella eri
kuviolla (k. 51, 137, 262) hiekkaisella tienpenkereellä, samoin pohjoinen tunturikurjenherne
(Astragalus alpinus) kasvaa Äkäsjoentien penkereellä (k. 255). Harvinaistuneista
noidanlukkokasveista yleisin, silmälläpidettävä ketonoidanlukko (Botrychium lunaria), löytyi
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kahdelta kuviolta (k. 172, 180) pieniltä ketomaisilta kasvupaikoilta. Melko harvinainen
punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa) kasvaa lehtomaisen kankaan rinteessä (k. 230).
Suoluonto on Äkäsjokisuun osa-alueella varsin monipuolista. Äkäsjokisuun alueelta löytyy koko
kartoitusalueen rehevimmät ja arvokkaimmat suot. Eri tyypin eutrofisia eli runsasravinteisia lettoja
alueelta löytyy kaikkiaan 43 eri kuviolta. Lähes jokaiselta lettokuviolta löytyy myös arvokasta
lajistoa. Yksi lettokeskittymä sijaitsee osa-alueen lounaisosassa Muonionjoen ja Lietorovanvuoman
välisellä alueella. Keskittymässä on yhteensä 12 lettokuviota. Lietorovanvuoman laidalla on
rehevähkö lettoräme (k. 24). Kuviolla kasvaa mm. kirkiruohoa (Gymnadenia conopsea).
Varsinainen lettorykelmä on kuvioiden 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 ja 37 kohdalla, missä on useita
erilaisia pienialaisia lettotyyppejä. Alueella on sekä avoimia lettoja että puustoisia lettoyhdistelmiä.
Avoimia tyyppejä edustavat Diandra-Hirculus- (k. 34) ja Campylium-letot (k. 35), joilla esiintyy
runsas kasvilajisto, mm. lettorikko (Saxifraga hirculus), lettosara (Carex heleonastes),
suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata var. incarnata), kirkiruoho, pohjankarhunruoho
(Tofieldia pusilla), hentosuolake (Triglochin palustris), velttosara (Carex laxa), liereäsara (Carex
diandra), väinönputki (Angelica archangelica ssp. archangelica) sekä lettopaju (Salix myrsinites).
Puustoisia, kuivempia tyyppejä puolestaan edustavat koivuletot (k. 33, 37) sekä yhdistelmätyypin
lettorämeet (k. 29, 31) ja lettokorvet (k. 30, 36). Näiltäkin kuvioilta löytyy varsin runsas lajisto,
mm. kirkiruoho, vilukko (Parnassia palustris), pohjankarhunruoho, hentosuolake, siniyökönlehti
(Pinguicula vulgaris) ja kultapiisku (Solidago virgaurea). Muonionjoen rannan tuntumassa on vielä
kolme yhdistelmätyypin lettokuviota, kaksi lettokorpea (k. 42, 141) ja lettoräme (k. 46), joiden
runsasta lajistoa edustavat mm. lettorikko (k. 46), lääte (Saussurea alpina), pussikämmekkä
(Dactylorhiza viride), kirkiruoho, pohjanruttojuuri (Petasites frigidus) ja harsusara (Carex
rariflora).

Kuva 2. Lettorikkoja Ruonaojan letolla.
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Ruonajänkän ympäriltä löytyy kahdeksan lettokuvion ryhmä. Lettotyypeistä ryhmässä esiintyvät
Diandra-Hirculus- (k. 57, 71), koivu- (k. 57, 60, 63) ja lähdeletto (k. 79), lettoräme (k. 57, 60, 62,
77) ja yksi kuiva letto (k. 64). Tämän alueen letoilla rauhoitettu lettorikko esiintyy erityisen
runsaana. Sitä kasvaa kahdella lähteisellä koivuletolla (k. 57, 60) arviolta jopa noin 400 yksilöä
kummallakin ja lisäksi yksittäisiä kasveja jopa satoja koko kuviolla. Lisäksi kasvia esiintyy
muutamia yksilöitä kahdella muulla kuviolla. Myös kirkiruoho kasvaa hyvin runsaana parilla
kuviolla. Muina esiintyvinä lajeina mainittakoon mm. suopunakämmekkä, lettotähtimö (Stellaria
crassifolia), lettovilla (Eriophorum latifolium), pohjannurmikka (Poa pratensis ssp. alpigena) ja
lehtotesma (Milium effusum).
Äkäsjokisuun pohjoisosassa Männistönojan molemmin puolin on yhteensä 6 lettokuviota.
Lettorämettä esiintyy neljällä kuviolla (k. 89, 96, 200, 208), koivulettoa yhdellä (k. 203) ja avointa
lettonevaa yhdellä kuviolla (k. 207). Osa-alueen reunalla Männistöojan puronvarren kummallekin
puolelle levittäytyy laaja, rehevä ja edustava lettoräme (k. 89). Kuviolla on runsas ja monipuolinen
kasvillisuus, jossa esiintyy paljon vaateliasta lajistoa. Kämmeköitä kasvaa runsaasti,
soikkokaksikkoa (Listera ovata) löytyi noin 200 yksilöä, muina lajeina mm. kirkiruoho,
herttakaksikko (Listera cordata) ja kalkkimaariankämmekkä (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii).
Muuta runsasta lajistoa edustavat mm. siniyökönlehti, vilukko, pohjankarhunruoho, hentosuolake,
lettopaju ja lettovilla sekä kultapiisku, maitohorsma (Epilobium angustifolium), mesiangervo
(Filipendula ulmaria), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) ja kataja (Juniperus communis).
Muut alueen lettokuviot ovat hieman köyhempiä, vaikkakin niillä esiintyy yleisesti mm. kirkiruohoa
ja muita kämmeköitä. Kuvion 200 lettoräme jatkuu pieninä laikkuina viereiselle kuviolle 201, jossa
on myös kaksi lähdettä ja niistä laskeva lähdepuro.
Osa-alueen pohjoisosassa olevan Pissiojan varressa on kaksi lettorämekuviota (k. 218, 222).
Kuvioiden runsaasta lajistosta löytyy mm. kirkiruoho, herttakaksikko, siniyökönlehti, lääte,
suokeltto (Crepis paludosa), lettopaju, kirjokorte (Equisetum variegatum), kultasammal
(Tomentypnum nitens) ja rassisammal (Paludella squarrosa). Mannajärven, Pikku Mannajärven ja
Alapäänkankaan välisellä alueella on kolme lettokuviota. Alapäänojan puronvarren lettorämeellä (k.
240) on runsas pensaskerros, jossa kasvaa mm. kataja sekä kiilto- ja pohjanpaju (Salix phylicifolia
ja S. lapponum). Runsaassa ruohostossa esiintyy mm. lillukka (Rubus saxatilis), sudenmarja (Paris
quadrifolia), kultapiisku, mesiangervo ja vilukko. Pikku Mannajärven itäpuolella olevalla
lettorämeellä (k. 248) esiintyy lähteisyyttä. Lajistosta löytyy mm. alueellisesti uhanalainen
lettonuppisara (Carex capitata), melko harvinainen lettohapsisara (Carex capillaris ssp. capillaris),
pohjoinen lapinlauha (Deschampsia atropurpurea) sekä runsaasti muita lettoisuutta ilmentäviä
kasveja kuten järviruoko (Phragmites australis), huopaohdake (Cirsium helenioides) ja nurmitatar
(Bistorta vivipara). Viereinen kuvio (k. 246) edustaa puolestaan kosteampaa lettotyyppiä,
ruoppaista rimpilettoa. Kuviolla vuorottelevat ravinteiset, vetiset rimmet ja karut rämejuotit.
Lettonuppisara esiintyy kuviolla erityisen runsaana, sitä löytyi arviolta noin 350 yksilöä. Kuviolla
esiintyy myös mm. kirkiruoho, kalkkimaariankämmekkä sekä muita Dactylorhiza-suvun
kämmeköitä, joita ei enää voitu tunnistaa lajilleen. Muina kuviolla esiintyvinä lajeina mainittakoon
mm. kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum), pohjanruttojuuri, lettovilla ja lettopaju.
Osa-alueen keskivaiheilta löytyy useita lettokuvioita. Mukankankaan ympärillä on viisi
yhdistelmätyypin lettoa, lettorämeitä (k. 150, 169, 173, 179) ja lettokorpi (k. 177). Alueen letoille
tyypillistä lajistoa ovat mm. kataja, järviruoko, vilukko, pohjankarhunruoho, kultapiisku ja
villapääluikka (Trichophorum alpinum). Muina lajeina voidaan mainita mm. lääte, mähkä
(Selaginella selaginoides), pohjanruttojuuri, herttakaksikko, lapinkuusio (Pedicularis lapponica),
nurmitatar ja siniyökönlehti, joita esiintyy useilla kuvioilla. Suurin lettorämekuvio (k. 173)
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Kilpisjärventien tuntumassa on märimmiltä osiltaan rimpilettoa. Kuviolla on runsas ja
monipuolinen kasvilajisto. Kämmeköitä kuviolla esiintyy harvakseltaan, mutta lajisto on
monipuolinen – kalkkimaariankämmekkä, suopunakämmekkä, soikkokaksikko ja kirkiruoho
muiden kämmeköiden ohella. Kuviolla esiintyy myös mm. lettonuppisara ja lettohapsisara sekä
lääte, kaarlenvaltikka, rimpivesiherne (Utricularia intermedia), siniyökönlehti, kirjokorte, lettovilla,
lettopaju ja paljon muita alueen letoilla yleisiä lajeja. Lettonuppisara esiintyy myös toisella alueen
lettorämekuviolla (k. 179), samoin kuin soikkokaksikko (k. 169).
Vanhan sementtitehtaan pohjoispuolella on neljä lettokuviota. Niistä kaksi on yhdistelmätyypin
lettorämeitä (k. 120, 126) ja kaksi kosteampia tyyppejä, Campylium-letto (k. 121) ja Revolvensrimpiletto (k. 125). Campylium-letto ei ole suoto-ojien vuoksi täysin luonnontiainen, mutta siitä
huolimatta mm. suopunakämmekkä esiintyy kuviolla varsin runsaana (noin 20 yksilöä). Tyypillisen
lettolajiston lisäksi alueen kuvioilta löytyy myös mm. kirkiruoho, myrkkykeiso (Cicuta virosa),
hentosuolake, nurmitatar ja siniyökönlehti.
Äkäsjoen varrelta aivan osa-alueen länsireunalta löytyi pieni, monilajinen lettokorpikuvio, jolla
esiintyy mm. lettonuppisara (n. 100 yksilöä), tuppisara (Carex vaginata), vilukko, kultapiisku,
lillukka, metsäkurjenpolvi sekä kirjokorte. Karttatulkintojen perusteella Äkäsjoen tuntumassa on
lisäksi kaksi muuta mahdollista lettokuviota (k. 284, 290).
Äkäsjokisuun osa-alueelta löytyy yhteensä 22 keskiravinteista eli mesotrofista suota. Mesotrofiaa
on sekä avoimilla nevoilla että puustoisilla yhdistelmätyypeillä. Lyhytkortista tyyppiä on kolmella
kuviolla Lietorovanvuoman tuntumassa. Mesotrofisilla lyhytkorsirämekuvioilla (k. 25, 28) kasvaa
keskiravinteisten soiden peruslajien, kuten villäpääluikka ja vilukko, lisäksi mm. kirkiruoho ja
siniyökönlehti. Avoimella lyhytkorsinevakuviolla (k. 21) puolestaan kasvaa melko harvinainen
lapinsara (Carex lapponica). Suursaraisia yhdistelmätyypin nevoja tavataan kolmella kuviolla (k.
107, 127, 202) alueen keskivaiheilla. Näiltä kuvioilta löytyi jopa meso-eutrofiaan viittaavia kasveja,
kuten kataja, kultapiisku, pohjankarhunruoho, herttakaksikko ja suopunakämmekkä (k. 127).
Eniten mesotrofiaa tavataan rimpinevakuvioilla, joita löytyy Lietorovanvuomalta ja Ruonajänkältä,
Mannajärven koillis- ja itäpäästä sekä yksittäisinä kuvioina alueen keskivaiheilta. Mesotrofisia
rimpinevoja löytyy viideltä kuviolta (k. 14, 70, 238, 241, 242), ruopparimpinevoja neljältä kuviolta
(k. 182, 190, 249, 258) ja yhdistelmätyypin rimpinevoja neljältä kuviolta (k. 23, 131, 178, 227).
Useat suot lähentelevät ravinteisuustasoltaan jopa eutrofiaa eli lettoisuutta. Tyypillistä lajistoa
kuvioilla edustavat mm. villapääluikka, mutasara (Carex limosa), pullosara (Carex rostata),
vaaleasara (Carex livida), juurtosara (Carex chordorrhiza), ruostevilla (Eriophorum russeolum),
hoikkavilla (Eriophorum gracile), pohjankarhunruoho, raate (Menyanthes trifoliata) ja luhtakuusio
(Pedicularis palustris). Harvemmassa esiintyvää lajistoa ovat mm. tuppisara, lääte,
maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), siniyökönlehti, järviruoko ja
luhtasuoputki (Peucedanum palustre). Kuviolta 178 löytyi alueellisesti uhanalainen lettonuppisara.
Ravinteisuudeltaan mesotrofista on myös luhtaneva, jota esiintyy kolmella kuviolla alueen lounais(k. 20, 39) ja koillisosissa (k. 221). Näillä kuvioilla kasvaa mm. hoikkavilla, luhtavilla (Eriophorum
angustifolium), villapääluikka, myrkkykeiso, luhtakuusio ja juurtosara sekä lapinsara.
Vähäravinteista eli oligotrofista suota Äkäsjokisuun osa-alueelta löytyy yhteensä 14 kuviolta.
Lyhytkortista yhdistelmätyyppiä on seitsemällä kuviolla (k. 49, 168, 209, 229, 245, 252, 300) eri
puolilla aluetta. Tyypillistä lajistoa edustavat mm. tupasluikka (Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), rahkasara (Carex pauciflora), riippasara (Carex
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magellanica ssp. irrigua), jouhisara (Carex lasiocarpa) ja leväkkö (Sceuchzeria palustris).
Kuvioilla esiintyy myös mm. hoikkavilla, ruostevilla, luhtakuusio ja kataja sekä harvakseltaan raate
ja villapääluikka. Suurasaraista nevaa on neljällä avoimella (k. 19, 130, 135, 194) ja yhdellä
yhdistelmätyypin (k. 66) kuviolla alueen länsiosassa. Näillä kuvioilla esiintyi mm. pullosara,
jouhisara, äimäsara (Carex dioica), juurtosara ja tupassara (Carex nigra var. juncea). Rimpinevaa
esiintyi neljällä kuviolla (k. 15, 228, 234, 244) Lietoranvuomalla ja Mannajärven itäpäässä. Näillä
kuviolla tavattiin mm. tupasvilla, hoikkavilla, ruostevilla, luhtavilla sekä juurtosara. Lisäksi
ravinnetasoltaan määrittelemätöntä rimpinevaa esiintyy kolmella kuviolla (k. 5, 11, 132).
Äkäsjokisuun osa-alueella luhtia esiintyy yleisesti vesistöjen äärellä. Pitkiä paju- ja
koivuluhtakuvioita sijoittuu Ruonaojan (k. 58, 78), Männistönojan (k. 95), Pissiojan (k 192),
Alapäänojan (k. 225), Mannajoen (k. 117, 159) ja Äkäsjoen (k. 270) varteen sekä Mannajärven
rantaan (k. 99, 251). Myös Muonionjoen varressa on rantaluhtia (k. 1, 9, 45, 99). Paikoin luhdilla
esiintyy runsas pensaskerros, jossa esiintyy mm. kiiltopaju, pohjanpaju, kangaspaju (Salix
starkeana ssp. cinerascens), outapaju (Salix myrsinifolia ssp. borealis), idänkalvaspaju (Salix
hastata ssp. subintegrifolia), tunturipaju (Salix glauca ssp. glauca), juolukkapaju (Salix
myrtilloides) ja kataja. Muuta lajistoa on myös runsaasti, yleisimpinä mm. kurjenjalka (Comarum
palustre), rentukka (Caltha palusris), mesiangervo, luhtamatara (Galium uliginosum), korpiorvokki
(Viola epipsila), järvikorte (Equisetum fluviatile), suokorte (Equisetum palustrre), tupasvilla,
tupassara, viiltosara (Carex acuta), harmaasara (Carex canescens), vesisara (Carex aquatilis),
pullosara, riippasara sekä viitakastikka (Calamagrostis canescens). Kuviolla 78 on lähde.
Äkäsjokisuun osa-alueella tavataan erilaisia korpityyppejä yhteensä 18 kuviolla. Useimmat kuviot
sijoittuvat vesistöjen varteen tai kosteampien, rehevien suotyyppien reunamille. Korpikuvioillakin
esiintyy yleisesti luhtaisuutta, mikä paikoin monipuolistaa lajistoa. Reheviä korpityyppejä löytyy
osa-alueen koillisosasta Pissiojan (k. 217, 219) ja Alapäänojan (k.232) varrelta. Alapäänojan
varressa on kostea ja rehevä ruoho- ja heinäkorpikuvio, jolla on runsas kasvillisuus. Puustosta
löytyy kuusen (Picea abies) ja koivun (Betula sp.) lisäksi myös harmaaleppä (Alnus incana ssp.
incana) ja pihlaja (Sorbus aucuparia ssp. aucuparia), pensaskerroksessa on kiilto- ja pohjanpaju
sekä kataja. Runsaassa ruohostossa esiintyvät mm. vilukko, maariankämmekkä, herttakaksikko,
sudenmarja, oravanmarja (Maianthemum bifolium), huopaohdake, metsätähti (Trientalis europaea)
ja metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) sekä hentosara (Carex disperma), korpisara (Carex
loliacea) ja korpikastikka (Calamagrostis purpurea). Luhtaisuutta kuviolla edustavat mesiangervo,
kultapiisku, korpiorvokki ja tuppisara. Kuviolla kasvaa myös rauhoitettu lapinleinikki (Ranunculus
lapponicus). Pissiojanvarren korpikuvioilla esiintyy mm. kataja, kotkansiipi (Matteuccia
struthiopteris), soreahiirenporras (Athyrium filix-femina), lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia
ssp. sambucifolia), metsäkurjenpolvi, korpiorvokki, luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata),
luhtamatara sekä korpisara.
Äkäsjoen varrella olevalla sekalaisia korpityyppejä edustavalla kuviolla (k. 288) runsaan
kasvillisuuden joukossa esiintyy mm. lehtovirmajuuri, väinönputki, maariankämmekkä, vilukko,
tuppisara ja niittymaarianheinä (Hierochloë hirta) sekä Suomen vastuulaji kellosinilatva
(Polemonium acutiflorum). Reheviä korpityyppejä esiintyy myös osa-alueen lounaisosassa, missä
ruoho- ja heinäkorpikuvioilla (k. 40, 48) kasvaa mm. kataja, ruohokanukka (Cornaceae suecica),
nuokkutalvikki (Orthilia secunda), isotalvikki (Pyrola rotundifolia ssp.rotundifolia), huopaohdake,
oravanmarja, metsäimarre, riidenlieko (Lycopodium annotinum) ja hentosara, sekä kaakkoisosassa,
missä ruohoisella kangaskorpikuviolla (k. 83) tavataan mm. pohjan-, kiilto-, juolukka-, idänkalvasja mustuvapaju (Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia), kataja, yövilkka, ruohokanukka, kultapiisku,
metsäimarre ja tuppisara. Kolmella kuviolla alueen länsiosassa esiintyy märkää, koivuvaltaista
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luhtanevakorpea (k. 17, 47, 65). Luhtalajien lisäksi kuvioilla kasvaa mm. vilukko. Muut alueella
esiintyvät korvet edustavat kuivempia ja karumpia korpityyppejä, mm. kangaskorpea.
Rämeitä esiintyy Äkäsjokisuun osa-alueella runsaasti, yli 60 kuviolla. Alueen rämeet ovat
useimmiten mäntyvaltaisia, mutta sekapuustoisuus on varsin yleistä. Joitakin yläville maille
tyypillisiä kuusivaltaisia rämeitäkin löytyy. Rämeiden kasvilajisto on tavalliseen tapaan niukka ja
koostuu pääasiassa varvuista, kuten suopursu (Rhododendron tomentosum), juolukka (Vaccinium
uliginosum ssp. uliginosum), variksenmarja (Empetrum nigrum), puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
ja mustikka (Vaccinium myrtillus) sekä vaivaiskoivu (Betula nana). Myös hilla (Rubus
chamaemorus), tupasvilla ja pallosara (Carex globularis) ovat yleisiä rämelajeja. Paikoin
rämeilläkin esiintyvä luhtaisuus aiheuttaa joillakin kuvioilla vetisyyttä ja hieman tavanomaista
monipuolisempaa lajistoa, mm. pajuja ja ruohoja, jotka tavallisesti rämeeltä puuttuvat.
Runsasta kasvillisuutta tai arvokkaita lajeja tavataan myös muutamilla muilla Äkäsjokisuun osaalueen kuvioilla. Muonionjoen rantakuvioilla (k. 149, 268) tavataan varsin monipuolinen lajisto.
Soraisella ja niittymäisellä rannalla kasvaa mm. tunturikurjenherne, pikkutervakko (Viscaria
alpina), vilukko, väinönputki, metsäruusu (Rosa majalis), karvaskallioinen (Erigeron acer),
rantanenätti (Rorippa palustris), luhtavuohennokka, vesihierakka (Rumex aquaticus), kirjokorte,
siniheinä (Molinia caerulea) ja lapinvehnä (Elymus mutabilis) sekä runsaasti niittylajeja, kuten
niittynätkelmä (Lathyrus pratensis), hiirenvirna (Vicia cracca), päivänkakkara (Leucanthemum
vulgare), kissankäpälä (Antennaria dioica) ja isoaho-orvokki (Viola canina ssp. montana).
Molemmilla kuvioilla kasvaa myös Suomen vastuulaji pohjanhoikkaängelmä (Thalictrum simplex
ssp. boreale) ja lisäksi kuviolla 149 rauhoitettu pohjanmasmalo. Muonionjoessa olevalla
Vekarasaarella (k. 500) esiintyy myös runsas lajisto. Kuviolla kasvaa rantakuvioillakin tavattujen
lajien lisäksi mm. keltaängelmä (Thalictrum flavum), siperiansinivalvatti (Mulgedium sibiricum),
hietapitkäpalko (Cardaminopsis arenosa), kullero (Trollius europaeus), niittymaarianheinä, lillukka
ja tuppisara sekä pohjanhoikkaängelmä. Saaren eteläreunassa on runsaasti metsäruusua kasvava
ruusuniitty. Äkäsjoen rantakuviolla (k. 270) on niitty, jolta runsaan niittylajiston joukosta löytyi
pohjanhoikkaängelmä ja silmälläpidettävä ketonoidanlukko. Mannajärvi on melko rehevä vesistö,
lajistosta löytyy mm. järviruoko, järvikorte, pullosara, ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), ulpukka
(Nuphar lutea), heinävita (Potamogeton gramineus), ahvenvita (Potamogeton perfoliatus),
uistinvita (Potamogeton natans), isovesiherne (Utricularia vulgaris), kaitapalpakko (Sparganium
angustifolium), kalvasärviä (Myriophyllum sibiricum), lapinvesitähti (Callitriche hamulata) sekä
silmälläpidettävä otalehtivita (Potamogeton friesii).
Teollisuusaluetta olevalla kuviolla 137 on vanhan junaradan vieressä sorakenttä, jolla kasvaa mm.
pohjanmasmalo, ketonoidanlukko, tunturikurjenherne, pikkutervakko, pohjankallioinen (Erigeron
acer ssp. politus), ruotsinpitkäpalko (Arabidopsis suecica), kyläkarhiainen (Carduus crispus) ja
niittynätkelmä. Pohjanhoikkaängelmä ja ketonoidanlukko tavataan lisäksi myös hylättyä peltoa
olevalla kuviolla 97 ja pohjanmasmalo teollisuusaluetta olevalla kuviolla 56. Mainittujen lajien
lisäksi Äkäsjokisuun osa-alueella esiintyy yksi äärimmäisen uhanalainen (CR) ja yksi erittäin
uhanalainen (EN) kasvilaji. Lisäksi Äkäsjokisuun lajistossa on kolme uhanalaista kämmekkälajia,
joiden kasvupaikkoja alueella on useita.
5.1.2

Sammallajisto

Äkäsjokisuun osa-alueelta kerättiin sammalnäytteitä yhteensä 14 kuviolta. Sammalnäytteitä
kerättiin kuudelta lähdekuviolta ja kymmeneltä letolta. Kaikkiaan näytteistä löytyi 39 sammallajia,
niistä 14 esiintyi vain yhdellä kohteella. Lajiston joukossa oli kaksi lähteeltä kerättyä suojelullista
arvoa omaavaa lajia, silmälläpidettävä kirjorahkasammal (Sphagnum subnitens) sekä Suomen
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vastuulaji särmälähdesammal (Philonotis seriata). Lisäksi joukossa oli kaksi alueellisesti
uhanalaista lajia, lähdepurosta kerätty etelänpurosammal (Hygrohypnum luridum) sekä
lettorimmestä kerätty mustapääsammal (Catoscopium nigritum). Elinvoimaisten lajien joukossa oli
lukuisia luontoarvoja osoittavia lajeja.
Äkäsjokisuun osa-alueen letoilta kerätyissä sammalnäytteissä esiintyi yleisesti mm.
heterahkasammal (Sphagnum warnstorfii), kultasammal, kultasirppisammal (Loeskypnum badium),
lettokilpisammal (Cinclidium stygium), lettolehväsammal (Rhizomnium pseudopunctatum),
lettolierosammal (Scorpidium scorpioides), lettoväkäsammal (Campylium stellatum), matosammal
(Pseudo-calliergon trifarium), rassisammal ja rimpisirppisammal (Scorpidium revolvens). Lähteiltä
kerätyissä näytteissä puolestaan oli yleisesti mm. hetesirppisammalta (Warnstorfia exannulata),
hetevarstasammalta (Pohlia wahlenbergii), korpilehväsammalta (Plagiomnium ellipticum),
purolähdesammalta (Philonotis fontana) ja purosuikerosammalta (Brachythecium rivulare).
Molemmilla näytepaikoilla esiintyi yleisesti myös hetekuirisammal (Calliergon giganteum) sekä
lähdelehväsammal (Rhizomnium magnifolium).
5.1.3

Kohteet

Äkäsjokisuun selvitysalueella kasvillisuus on monimuotoista ja luontotyyppien kirjo on
huomattava. Alueen maaperän kalkkivaikutus näkyy selvästi mm. lettojen runsautena. Lisäksi
lähteisyyys monipuolistaa kasvillisuutta huomattavasti. Seuraavassa esitellään muutamia alueen
kasvistollisesti edustavimpia kohteita.
Selvitysalueen pohjoisosassa Karhakkamaanjänkän itäpuolella virtaavan Männistönojan varrella on
yksi selvitysalueen kasvistollisesti rikkaimpia lettoja. Suo on laajalta alalta lettorämettä ja alempana
ojan varrella on pari pientä lähdettä. Suolle leimaa-antavinta on kämmeköiden runsaus. Näistä
erityisesti soikkokaksikkoa tavataan huomattavan runsaasti. Myös muu kasvillisuus on
monipuolista joukossaan useita suojelullisesti arvokkaita lajeja.
Lietorovan lounaispuolella sijaitseva Ruonajänkkä käsittää kokonaisuudessaan kasvistollisesti
edustavia lettotyyppejä. Letot tällä suolla ovat pääasiassa tyypiltään lettorämettä, koivulettoa ja
Diandra-Hirculus–lettoa. Jänkän ympäristöstä löytyy useita lähteitä ja kasvistollinen rikkaus on
runsaimmillaan juuri näiden lähteiden tuntumassa. Lajiston monipuolisuus suolla hakee vertaistaan.
Jänkän kasvillisuudessa on mm. lukuisia suojelullisesti arvokkaita lajeja.
Lietorovanvuoman alueelta vedet laskevat lounaaseen päin ja tänne on myös muodostunut useita
edustavia lettoja. Lietorovanvuoman lounaisessa lahdessa olevan pienen lammen ympäristössä on
kasvistollisesti hyvin rehevä lettotyyppien kokonaisuus. Erilaisia lettotyyppejä lammen
ympäristöstä löytyy ainakin viisi. Sama kasvillisuuden ja luontotyyppien runsaus jatkuu suon
eteläpuolisen tien ja Muonionjoen välisellä puustoisella suoalueella, missä hallitsevimpana
suotyyppinä ovat lettokorvet. Tämän alueen kasvillisuudelle on tyypillistä suurten ja näyttävien
lettokasvien runsaus. Näistä voidaan mainita mm. väinönputki, lääte, kultapiisku ja vilukko.
Tälläkin lettokokonaisuudella on tavattavissa useita suojelullisesti arvokkaita lajeja.
Mukankankaan koillispuolella sijaitseva pieni letto on yksi kasvistollisesti edustavimpia kohteita
koko selvitysalueella. Suo on reunoiltaan rehevää lettorämettä ja keskustassa on melko märkä
rimpiletto. Suon kasvistollisessa runsaudessa huomiota herättävin laji on lettonuppisara, joka
kasvaa joissain suon osissa huomattavan runsaana. Myös kämmeköitä ja muita vaateliaita
lettokasveja kasvaa suolla monipuolisesti.
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Hyvin toisenlainen suokokonaisuus on selvitysalueen koillisnurkassa sijaitseva Puttosenjänkkä ja
sitä ympäröivät karut suot. Suon kasvisto on muun alueen lettoihin nähden vaatimatonta. Suo on
kuitenkin luonnontilainen ja erittäin märkä. Suolla on runsaasti lampia ja allikoita, mitä ei muilta
alueen soilta juuri löydy. Alapäänkankaan eteläpuolella suolla on havaittavissa tunturialueiden
soille tyypillistä palsojen muodostumista, tosin varsin vaatimattomassa mittakaavassa.
Muonionjoen sorarannoilla tavataan myös monipuolista ja muuhun alueeseen verrattuna erilaista
kasvillisuutta. Rantojen mielenkiintoisista kasveista mainittakoon mm. pikkutervakko, kirjo- ja
hentokorte (Equisetum scirpoides), pohjanhoikkaängelmä sekä lapinvehnä. Selvitysalueella on
myös muutamia ketoja ja kalkkivaikutuksen ansiosta niidenkin kasvillisuus on monipuolista.
Lajistosta löytyy mm. sopulinsara ja useita noidanlukkolajeja. Alueen maaperän kalkkivaikutus
näkyy myös kangasmetsien ja tienpintareiden kasvillisuudessa. Niillä tavataan runsaasti mm.
pohjanmasmaloa ja tunturikurjenhernettä. Mannajärvi on myös kasvistollisesti varsin
mielenkiintoinen kohde. Järven kasvillisuus on muista alueen vesistöistä poiketen rehevää. Järven
lajistosta löytyy mm. 4 eri vitalajia (mm. otalehtivita), kalvasärviä, kaitapalpakko ja lapinvesitähti
tavanomaisempien lajien lisäksi. Mannajärveen laskevien ojien luhta- ja korpivarsilla kasvaa monin
paikoin lapinleinikkiä.
5.2

Rautuvaara

Kartat Rautuvaaran kuvioista, luontotyypeistä, arvokkaista kohteista sekä lähteistä esitetään
liitteissä 9-12. Liitteessä 18 esitetään taulukkomuodossa Rautuvaaran kuviot sekä havaitut kasvi- ja
sammallajit.
5.2.1

Luontotyypit ja kasvillisuus

Rautuvaaran osa-alueen kokonaispinta-ala on 31,7 km². Osa-alueen suurimmat vesistöt ovat
kaivosaltaita. Alueen suurin luonnontilainen vesistö on Rautujärvi. Pienempiä lampia löytyy
muutamia, mm. Sotkalampi, Pirttijärvi ja Ahvenjärvi. Osa-alueen koillisosasta kaivosaltaiden kautta
eteläosan halki kulkee Niesajoki, länsipuolella virtaa Sivakkaoja ja pohjoisosan läpi kulkee
Kylmäoja. Äkäsjoki virtaa pienen matkan osa-alueen kaakkoisnurkassa.
Rautuvaaran osa-alueella on laajoja kangasalueita, erityisesti alueen pohjoisosassa Rautuvaaran,
Suvannonvaaran ja Alaisen Rautuvaaran ympärillä. Valtaosa kankaista on kuivahkoa
variksenmarja-mustikkatyyppiä. Tuoreiden kankaiden seinäsammal-mustikkatyyppiä löytyy
kuitenkin useilta kuvioilta, erityisesti osa-alueen eteläosasta. Lehtomaista kangasta esiintyy
kahdella kuviolla. Karuimmat metsätyypit löytyvät osa-alueen pohjois- ja koillisosasta, missä on
suuriakin kuivan kankaan mustikka-kanerva-jäkälä–tyypin kuvioita sekä muutamia pieniä
karukkokangaskuvioita. Rehevimpiä kangasmetsäkuvioita ovat tuoreen kankaan tyypit, joilla on
myös ruohoisten korpien piirteitä. Näitä yhdistelmätyypin kaltaisia kankaista tavataan yhteensä
viidellä kuviolla. Rautuvaaran osa-alueelta löytyy myös yksi kotkasiipityyppiä oleva kostea lehto
(k. 43). Tyyppi kuuluu metsätyyppien uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävien joukkoon.
Lehtokuvio sijaitsee osa-alueen eteläosassa Niesajoen varressa. Kuvio on rehevä, kuusikkoinen ja
luonnontilainen rantalehto, missä kasvaa laajoja saniaiskasvustoja, erityisesti kotkansiipeä, mutta
myös muita saniaisia, kuten soreahiirenporras, metsäimarre ja korpi-imarre (Phegopteris
connectilis). Runsaassa lajistossa esiintyy mm. herttakaksikko, pohjanpunaherukka (Ribes
spicatum), sudenmarja, oravanmarja, lillukka, korpiorvokki, mesiangervo, lehtovirmajuuri,
karhunputki (Angelica sylvestris) ja ruohokanukka. Lehtokuviolla kasvaa myös rauhoitettu
lapinleinikki.
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Kuva 3. Niesajoen saniaislehto.

Suoluonto on Rautuvaaran osa-alueella paljon vaatimattomampaa kuin Äkäsjokisuun alueella. Osaalueen rehevimmät suot sijoittuvat eteläosiin Sotkavuoman ja Niesajoen väliselle alueelle. Lettoja
tai lettoyhdistelmiä löytyy vain neljältä kuviolta. Niesajoen varrella on kaksi lettorämekuviota.
Eteläisempi (k. 13) on lajistoltaan vaatimaton, kuviolla kasvaa mm. kataja, pohjankarhunruoho,
tuppisara ja äimäsara. Saniaislehdon viereinen pieni lettoräme (k. 45) on rehevämpi, lajistosta
löytyy mm. kirkiruoho sekä lajilleen määrittämättömiä Dactylorhiza-kämmeköitä. Niesajokivartta
pohjoiseen on kostea lettokuvio (k. 80), jolla kasvaa mm. kataja, vilukko, sykeröpiippo (Luzula
sudetica) sekä kultasammal. Niesajoesta hieman sivummalla sijaitsee köyhä, luhtainen
lettorämekuvio (k. 89), jolla esiintyy mm. vilukko, kultapiisku, kullero, äimäsara, tuppisara,
sykeröpiippo, pohjannurmikka sekä pohjantähkiö (Phleum alpinum). Kuviolla on myös lähde.
Keskiravinteisia eli mesotrofisia suotyyppejä esiintyy yhteensä seitsemällä suokuviolla
Sotkavuoman ja Niesajoen välisellä alueella. Ruopparimpistä nevaa esiintyy kahdella kuviolla (k.
30, 37) ja suursaraista yhdistelmätyypin nevarämettä viidellä kuviolla (k. 24, 31, 38, 47, 90).
Kuvioille tyypillistä lajistoa edustavat mm. järvikorte, kataja, juurtosara, äimäsara ja raate.
Kuvioilla esiintyy myös mm. pohjankarhunruoho, herttakaksikko, maariankämmekkä, siniheinä,
lapinlauha, suo-orvokki (Viola palustris), pohjanhorsma (Epilobium hornemannii), metsäimarre ja
hentosara.
Vähäravinteisia eli oligotrofisia suotyyppejä esiintyy osa-alueella runsaasti, yhteensä 43 kuviolla.
Lyhytkortisia avoimia nevoja löytyy kolmelta kuviolta (k. 100, 121, 252) ja puustoisia
yhdistelmätyyppejä viideltä kuviolta (k. 176, 186, 218, 241, 251). Lyhytkortisten tyyppien lajistoa
edustavat mm. tupasvilla, tupasluikka, rahkasara, juurtosara, leväkkö ja raate. Suursaraisia tyyppejä
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on alueella eniten, puustoisia yhdistelmätyypin nevarämeitä yhteensä 16 kuviolla ja avoimia nevoja
12 kuviolla. Lajistossa esiintyy mm. jouhisara, pullosara, viiltosara, vesisara ja järvikorte, sekä
muutamilla kuvioilla myös töppövilla (Eriophorum scheuchzeri), ruostevilla, luhtavilla, kurjenjalka,
nurmitatar, pohjanpaju, outapaju, siniheinä sekä korpi- ja luhtakastikka (Calamagrostis stricta).
Kuvioilla 22 ja 46 olevilla lähteillä kasvaa lähdepohjanleinikki (Ranunculus hyperboreus ssp.
hyperboreus), lähdehetekaali (Montia fontana) sekä pohjanhorsma. Rimpisiä tyyppejä esiintyy
seitsemällä kuviolla (k. 28, 58, 71, 72, 122, 125, 209). Tyypillistä lajistoa ovat mm. riippasara,
mutasara, leväkkö, raate, luhtavilla sekä kihokit (Drosera). Lisäksi osa-alueella esiintyy
ravinnetasoltaan määrittelemättömiä avoimia suotyyppejä yhteensä 12 kuviolla ja erilaisia
puustoisia yhdistelmätyyppejä 12 kuviolla.
Luhtaisuus on yleistä myös Rautuvaaran osa-alueella. Varsinaisia luhtia osa-alueella on kaikkiaan
13 kuviolla, pääasiassa virtavesistöjen äärellä. Koivu- ja pajuluhtia löytyy mm. Äkäsjoen (k. 263,
271, 280) ja Kylmäojan varrelta (k. 267, 276) sekä Rautujärven ympäriltä (k. 167, 187). Äkäsjoen
varressa esiintyy myös sara- ja ruoholuhtia (k. 266, 278). Luhtien lajistossa esiintyvät mm.
rentukka, kurjenjalka, mesiangervo, rantatädyke (Veronica longifolia), järvikorte, harmaasara,
pullosara, vesisara, tupassara, luhtavilla, korpikastikka, viitakastikka ja luhtakastikka sekä kiiltopaju
ja pohjanpaju.
Erilaisia korpityyppejä Rautuvaaran osa-alueella esiintyy 33 kuviolla. Näistä suurin osa on kuivia ja
karuja korpityyppejä, kuten kangaskorpia tai mustikka- ja puolukkakorpia. Erilaisia ruohoisia
korpityyppejä löytyy kuitenkin yhteensä 13 kuviolta, useimmat purojen varsilta. Reheviä ja kosteita
ruoho- ja heinäkorpia esiintyy kolmella kuviolla, Niesajoen varressa alueen koillisosassa (k. 208),
Sivakkaojan varressa alueen itälaidassa (k. 123) ja puron varressa alueen eteläosassa (k. 52).
Kuvioilla on monipuolinen kasvillisuus. Pensaskerroksessa kasvaa mm. pohjanpaju, kiiltopaju,
outapaju, kangaspaju ja kataja. Runsaassa ruohostossa esiintyy mm. korpiorvokki, lillukka,
lehtovirmajuuri, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, ruohokanukka, kurjenjalka,
myrkkykeiso, isotalvikki, pikkutalvikki (Pyrola minor), nuokkutalvikki, korpikastikka,
luhtakastikka, lapinkastikka (Calamagrostis lapponica), niittymaarianheinä sekä vilukko,
väinönputki, herttakaksikko, harajuuri (Corallorhiza trifida) ja lapinsara. Ruoho- ja heinäkorpea
löytyy myös kahdelta pääosin tuoretta kangasta olevalta puronvarsikuviolta alueen eteläosasta (k.
19, 23). Kuviolla 23 esiintyy harajuuri ja rauhoitettu lapinleinikki. Rehevää ruoho-mustikkakorpea
esiintyy kahdella puronvarsikuviolla alueen keskivaiheilla (k. 164, 180). Kuviolla 164 on lähteikkö,
jossa kasvaa pohjanruttojuuri ja pohjanhorsma. Muuta runsasta kasvillisuutta edustavat mm.
herttakaksikko, maariankämmekkä, oravanmarja, huopaohdake, tähtitalvikki (Moneses uniflora),
metsäimarre sekä tunturipaju. Lisäksi ruoho-mustikkakorpea on tuoreen kankaan kuviolla
Kylmäojan varressa (k. 243). Kuviolla esiintyy mm. väinönputki, vilukko, korpi-imarre sekä
lehtotähtimö. Ruohokangaskorpea löytyy kolmelta kuviolta, alueen eteläosasta puronvarresta (k. 5)
ja Niesajokivarresta (k.12) sekä alueen pohjoisosasta Kylmäojan varresta (k. 274). Jokaisella
kolmella kuviolla on lähde, joten kasvistosta löytyykin lähdelajeja, kuten lähdehetekaali,
pohjantähtimö (Stellaria borealis), pohjanhorsma ja sykeröpiippo. Kuviolla 5 esiintyy myös
rauhoitettu lapinleinikki. Luhtakorpia löytyy kahdelta kuviolta, alueen pohjoisosasta Niesajoen
varresta (k. 212) ja alueen eteläosasta (k.40). Lajistossa esiintyy mm. herttakaksikko, vilukko,
korpikastikka, luhtakastikka, kataja, pohjanpaju ja tunturipaju. Kuviolla 212 kasvaa Suomen
vastuulaji kellosinilatva.
Räme on runsain suotyyppi Rautuvaarankin osa-alueella. Erilaisia rämeitä löytyy yhteensä 57
kuviolta. Mäntyvaltaisia rämetyyppejä on eniten, mutta sekapuustoisia rämeitä ja kuusivaltaisia

