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1 Johdanto
Luontoselvitys on tehty Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten.
Metsä Fibre Oy selvittää noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle Kemin kaupunkitaajaman länsipuolella. Suunnitelman mukaan nykyinen sellutehdas puretaan uuden tehtaan käynnistyttyä
nykyistä pohjamassalinjaa lukuun ottamatta. Suunnitelman mukaan tehdas sijoitetaan pääosin Pajusaareen
ja puun varastointi ja käsittely Sahansaareen. Tehtaalle tulevat puun autokuljetukset ohjataan tehdasalueelle
Sahansaarenkadun, Pajusaarentien ja Tehdastien kautta.
Luontoselvityksessä kuvataan alueen luonnon yleispiirteet ja luontoarvojensa puolesta arvokkaat ja huomioitavat kohteet sekä annetaan suositukset maankäytölle alueen luontoarvojen huomioimiseksi. Luontoselvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain vaatimalla tarkkuudella. Arvokkaat luontotyypit, uhanalaisen,
luontodirektiivin mukaisen sekä muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen on selvitetty olemassa olevan
tiedon ja maastokartoitusten perusteella. Luontoselvitys painottuu kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Lisäksi alueella on erikseen kartoitettu luontodirektiivin liitteen IV lajeista viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä. Arvokkaat alueet ja kohteet on rajattu ja esitetty selvityksen liitteenä olevalla kartalla.
Selvityksen kasvillisuuden ja luontotyyppien sekä lepakoiden osalta on tehnyt FM biologi Aija Degerman
Sweco Ympäristö Oy:n Oulun toimistosta. Viitasammakkoselvityksen maastokäynnit on tehnyt FM biologi
Pinja Mäkinen Sweco Ympäristö Oy:n Turun toimistosta.
Luontoselvityksen selvitysalue on esitetty kuvassa alla (Kuva 1). Selvitys kattaa hankealueen lisäksi Sahansaarenkadun ympäristöineen.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.
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2 Menetelmät
Luontoselvityksessä on huomioitu luonnonsuojelulain 29 § suojellut luontotyypit, metsälain 10 § erityisen
tärkeät elinympäristöt ja vesilain 11 § luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit (Kontula ja Raunio 2018) ja
muut luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Uhanalaisen, luontodirektiivin mukaisen sekä muun
huomionarvoisen lajiston esiintyminen on selvitetty olemassa olevan tiedon ja maastokartoitusten perusteella.
Lähtötietoina selvityksessä on käytetty aiemmin tehtyjä selvityksiä, peruskarttoja, ilmakuvia ja ympäristöhallinnon tietokantojen (Karpalo, Eliölajit; Suomen ympäristökeskus 19.6. ja 12.8.2019) tietoja. Eliölajit-tietokannan tiedot on pyydetty hankealuetta laajemmalta alueelta.
Pajusaareen on tehty luontoarvojen perusselvitys vuonna 2010 (Suomen Luontotieto Oy) Metsäliiton ja Vapon biodiesellaitoshankkeeseen liittyen. Pajusaaren länsipuolen niemeen Kiikeliin Kemin kaupungin retkeilyalueelle on tehty kasvillisuuskartoitus vuonna 2016. Näitä selvityksiä on käytetty luontoselvityksen lähtötietoina. Kaikki käytetyt lähteet on esitetty selvityksen lopussa.
Kasvillisuuden osalta maastokartoitus on tehty erillisellä maastokäynnillä 27.6.2019 ja lepakkoselvitysten yhteydessä heinä- ja elokuussa. Lepakoiden esiintymistä hankealueella on selvitetty maastokäynneillä 9.-10.7.
ja 14.-15.8. (Aija Degerman). Viitasammakkoselvitys on tehty kahdella erillisellä maastokäynnilllä 14.-15.5. ja
27.-28.5.2019 (Pinja Mäkinen).

3 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueella on entuudestaan teollista toimintaa (Kuva 2). Metsä Fibren tehdas sijoittuu Kemijoen
suiston saarille Pajusaareen ja Sahansaareen. Tehdasalue on rakennettua ympäristöä, eikä alueella ole luonnontilaista ympäristöä. Sahansaaren eteläosa on metsäinen. Alueella on aiemmin ollut puutavaran varastointia. Saarten väliin jää rautatien ja rantaa kulkevan tien patoama selkeytysallasallas. Pajusaaren eteläosassa
on kaatopaikka.
Karihaaran itäpuoleisen Hiilimön ja Junton alue muodostaa yhtenäisen kulttuurihistoriallisen miljöön. ”Karihaaran tehdasyhdyskunta” luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Kuva 2. Pajusaari on teollisuusaluetta.
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4 Maa- ja kallioperä sekä topografia
Alueen kallioperä on esitetty kuvassa 3. Kallioperä selvitysalueella on suurimmaksi osaksi migmaatista tonaliittia. Pajusaaren ja Sahansaaren maaperä on luokiteltu täytemaaksi. Pajusaaren pohjoisosassa ja Kuivanuorossa maaperä on hiekkaa, hiekkamoreenia ja soramoreenia. Mantereen puolella Sahansaarentien ympäristössä pintamaalaji on karkeaa hietaa tai hiesuaja pohjamaalaji hiekkamoreenia.

Kuva 3. Alueen kallioperä (gtk.fi/maankamara).

Kuva 4. Kuivanuoron itäosassa maaperä on hiekkaa.
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4 Vesistöt
Hankealue sijaitsee Kemijoen suistosaarilla Karihaarassa Perämeren rannalla. Kemijoki on Suomen pisin joki.
Pituutta sillä on 550 km. Valuma-alueen koko on 51 000 km2. Pajusaari, sen pohjoisosa ja Sahansaari ovat
olleet aiemmin erillisiä saaria, joiden välistä ovat laskeneet Kemijoen suiston Kurimohaara ja Vähähaara.
Saarten välinen jokihaara on padottu Sahansaaren pohjoisosasta ja saarten eteläosasta ja muodostaa näin
altaan. Kemijoen suistossa ja jokisuulla Perämeren murtovedessä näkyy jokiveden vaikutus.
Sahansaarentien pohjoispuolella ja tien alitse virtaa Kemi-Tornio lentokentän eteläpuolelta alkunsa saava
Marttalanoja. Marttalanojan pituus on noin 4 km ja se laskee mereen Kiikelin niemen itäpuolella.

Kuva 5. Tehdasalue sijaitsee Kemijoen suistossa Perämeren rannalla.

5 Kasvillisuuden yleiskuvaus
Tehdasalue sijaitsee Kemissä metsäkasvillisuusvyöhykejaon mukaan keskiboreaalisella vyöhykkeellä ja tarkemmin ottaen Lapin kolmion alueella. Keskiboreaaliselle vyöhykkeelle on ominaista soiden runsaus ja eteläboreaalista vyöhykettä äärevämmät ilmasto-olosuhteet. Lapin kolmion, eli Peräpohjan liuskealueen, kallioperää luonnehtii dolomiittien ja emäksisten vulkaniittien runsaus, joka heijastuu alueen maaperään. Kasvillisuus on ravinteikkaan maaperän vuoksi rehevää.
Kemin alueen havumetsät koostuvat kuivahkoista mäntykankaista ja tuoreista lehtomaisista kuusikoista. Lehtipuuvaltaisilla alueilla vallitsevat hieskoivu ja harmaaleppä. Monipuolisen kasvillisuuden alueita ovat Kemijoen uomien ja uomanjäänteiden varsille keskittyvät pienialaiset tuoreet lehdot sekä runsaina esiintyvät kosteat lehdot. Paikoin lehdoissa on havaittavissa kulttuurivaikutusta.
Maankohoamisnopeus on alueella 7,3 mm vuodessa. Runsaasta jokivesivaikutuksesta johtuen ranta-alueiden
kasvillisuus ei ole tyypillistä Perämeren maankohoamisrantojen kasvillisuutta, vaan esimerkiksi rantaniityt
muistuttavat paljon Kemijoen rantojen tulvaniittyjä. Rantaniittyjä reunustavat pensaikot ja harmaaleppävaltaiset rantametsät. Alueella on myös pienialaisia hietikko- ja luhtarantoja.
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Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä. Alueella sijaitsee muun muassa tehdasrakennuksia, säiliöitä, jätevedenpuhdistamon altaita, hake- ja puuvarastoalueita sekä jätehuoltoalueita. Alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunut.

Pajusaari
Pajusaaren alue on kokonaisuudessaan muokattua teollisuusympäristöä (Kuva 6). Alkuperäistä tai luonnontilaista kasvillisuutta ei ole Pajusaaressa jäljellä. Rakennetulla tehdasalueella kasvillisuutta ei ole lainkaan.
Teollisuusalueen pohjoisosassa rakennusten ja teiden ympäristössä on hoidettuja nurmialueita. Alueen keskija eteläosassa teiden ja junaradan varsilla on rehevää kulttuurivaikutteista kasvillisuutta ja avoimilla kentillä
heinävaltaista niittyä.

Kuva 6. Pajusaaren pohjoisosa on teollisuusaluetta.

Pajusaaren eteläosassa on kaatopaikka. Sen ympärillä on lehtipuustoa ja pensaikkoa. Aluskasvillisuus on rehevöitynyttä. Pajusaaren ja Sahansaaren välissä on selkeytysallas. Sen rannat on rakennetut ja jyrkät. Rantakasvillisuutta tai näkyvää vesikasvillisuutta ei ole.
Pajusaaren länsi- ja etelärannalla rantaa seurailevan tien rannan puolelle jää kapeita hiekka- ja niittyrantoja,
joilla kasvillisuus on luonnontilaisinta (Kuva 7). Ranta on matala. Veden pohja on lähes puhdasta hiekkaa eikä
vesikasvillisuutta juuri ole.
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Kuva 7. Pajusaaren eteläpäässä rantaviiva on luonnontilaisinta.

Pajusaaressa kaatopaikan pohjoispuolella tien ja radan varsilta löytyy rehevien kasvupaikkojen lajeja; huomionarvoisina suopunakämmekkä, leskenlehti ja lehtomaitikka. Junaradalta sorapohjalta on sopivan kasvupaikan löytänyt huomionarvoisena lajina perämerenmaruna.
Pajusaaressa teollisuusalueen pohjoispuolella on niittyjä (Kuva 8) ja lehtipuuvaltaista harvennettua metsää.
Alueella on aiemmin ollut asutusta, jonka vuoksi kasvillisuus on kulttuurivaikutteista. Pajusaaren asutus koulua ja kerrostaloja lukuun ottamatta on purettu ennen vuotta 1988. Maaperä alueella on hiekkaa, joten niittykasvillisuudessa on kuivien niittyjen kasvillisuutta.

Kuva 8. Pajusaaren pohjoisosassa on avointa niittyä. Kasvillisuus on kulttuurivaikutteista. Pääskylänkadulta
Työnjohtajakerhon suuntaan kuvattuna.

Kuivanuoro
Hankealueen länsipuolella Kurimonhaaran varrella on lehtipuuvaltaista metsää. Etelärannalla maaperä on
hiekkaa. Selvitysalueella maaperää on muokattu ja kasvillisuus on harvennettua lehtimetsää. Rannoilla on
lepikkoa ja koivikkoa. Kuivanuorossa on teollisuuskaatopaikka (meesan läjitysalue). Sen ympärillä on
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lehtimetsikköä. Selvitysalueen ulkopuolella hankealueen eteläpuolella Kuivanuoron eteläpäässä on harmaiden ja variksenmarjadyynien kasvillisuutta. Alueella on vanhan (1955) peruskartan mukaan ollut hiekkasärkkä.

Kuva 9. Kuivanuoron itäosassa maaperä on hiekkaa. Maata on muokattu; alueella on valli ja kaivanto. Taustalla harvennettua koivikkoa pohjois-eteläsuuntaiselta tieltä länteen päin kuvattuna

Sahansaari
Sahansaaren pohjoisosa on teollisuusaluetta. Alueella on teollisuusrakennuksia ja asfalttikenttää. Pohjoisosan rakennuksia oltiin purkamassa kesällä 2019. Aivan saaren pohjoisosassa Sahansaaren ja Pajusaaren välissä on kosteikko entisen uoman kohdalla, jonka alueella kasvaa pajukkoa ja lehtipuustoa (Kuva 10). Saaren
itäranta teollisuusalueen reunalla on lehtipuustoa ja pensaikkoa.

Kuva 10. Kosteikko, entinen jokiuoma Sahansaaren ja Pajusaaren väissä. Kuva pyörätieltä tehdasalueen suuntaan.
Sahansaaren etelä- ja keskiosassa on lähes kasvittomia tai kasvittuvia täytemaa-alueita. Paikoin on hakekenttiä, joilla kasvillisuus on vähäistä. Saaren eteläosa on metsittynyt. Alueella on ollut aiemmin puutavaran varastointikenttä. Erilaisia rakennelmia näkyy maastossa edelleen. Etelärannalla ja Vähähaaran varrella on
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lehtomaista merenrantalehtoa muistuttavaa metsää, jossa aiempi maankäyttö ei enää juuri näy. Sahansaaren merenpuoleinen ranta on muokattua ja kivikkoista (Kuva 11). Sahansaaren itäranta on pääasiassa muokattu korkea törmä.

Kuva 11. Sahansaaren etelärantaa. Ranta on rakennettua, ylempänä on lehtipuumetsää.

Sahansaaren eteläosan alue oli kasvillisuusselvityksen aikaan kesäkuussa 2019 maisemaltaan metsäinen
(kuva 12). Koko Sahansaaren keskiosan kasvillisuus on hakattu ja raivattu elokuussa 2019 ja alue on nyt
avointa kenttää. Vähähaaran rantaan ja saaren eteläosaan oli jätetty lehtipuustovyöhyke.

Kuva 12. Sahansaaren metsittynyttä eteläosaa kesäkuussa 2019. Elokuussa saaren keskiosan kasvillisuus oli
kokonaisuudessaan raivattu rantametsiä lukuun ottamatta.

Sahansaaren eteläosan poikki kulkevan junaradan varsi on kasvillisuudeltaan huomionarvoinen. Maaperä
alueella on hiekkaa. Radan ja tien varsilla kasvaa huomionarvoisina lajeina perämerenmarunaa, tataarikohokkia ja ahokissankäpälää. Seuralaislajistoon kuuluu mm. pulskaneilikka. Kasvupaikat ovat osin ihmisen luomia; tien ja radan ympäristöt pysyvät avoimina käytön myötä. Radan pohjoispuolella on avointa katajaa
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kasvavaa ketoa/hietikkoa. Tällä alueella viihtyvät perämerenmaruna ja ahokissankäpälä. Rehevimmillä
reuna-alueilla kasvaa huomattavan paljon ahomansikkaa.
Vesialue Karihaarassa Sahansaaren pohjoispuolella on ranta- ja vesikasvillisuudeltaan rehevä (Kuva 14). Mantereenpuoleisella rannalla on saraluhtaa, jolla kasvaa mm. keltakurjenmiekkaa. Vesikasvillisuuteen kuuluu
mm. ulpukka.

Kuva 13. Sahansaaren pohjoisosan vesialue pyörätieltä pohjoiseen kuvattuna. Pyörätien varressa kasvaa koivua.

Pajusaarentie – Sahansaarenkatu
Vähähaaran itärannalla on lehtimetsää. Aluskasvillisuus on korkeaa niittyä. Pajusaarentien ja Sahansaarenkadun risteysalueella on vastikään harvennettua metsää (Kuva 14). Aluskasvillisuus on huomattavan rehevää
ja niittyvaltaista. Sandberginkadun varrella on palaneen talon raunio. Pihapiirissä kasvaa puutarhakasveja,
kuten lehtosinilatvaa, siperianhernepensasta ja ruusua. Polttimokadun varressa on useita vanhoja rakennuksia. Tien itäpäässä pihojen ympärillä on kuivaa niittyä. Alueella kasvaa joitakin sembramäntyjä ja muita istutettuja puita sekä pensaita. Polttimokadun varrella olevan nk. Lääkärin asuintalon pihapiiri on villiintynyt
puutarha. Puutarhakasvillisuus ja kulttuurivaikutteisuus näkyy alueella vanhojen rakennusten ympäristössä,
vaikka alueet ovatkin nykyisellään hoitamattomia.
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Kuva 14. Harvennettua metsää Polttimokadun takana.

Sahansaarenkadun varressa on lehtipuuvaltaisia metsiä. Aluskasvillisuus on heinäistä ja kulttuurivaikutteista.
Marttalanojan varressa on rehevää lehtipuustoa ja pensaikkoa. Marttalanojan ympäristössä on vanhojen peruskarttojen mukaan ollut aiemmin peltoja. Aluskasvillisuus on edelleen heinä- ja ruohovaltaista. Marttalanojaa on oikaistu ja perattu eikä se ole uomaltaan luonnontilainen.

Kuva 15. Sahansaarenkadun risteys Pajusaarentien pyörätieltä kuvattuna. Alueen metsät on harvennettu.

Plauerinkari
Maastossa käytiin hankealueen lisäksi myös Kemijoen Isohaaran Plauerinkarissa. Sotisaaren ja Raastinsaaren
itäpuolella on rakennettu kanava. Alueella ei ole luonnontilaista kasvillisuutta. Kanavan rannoilla kasvaa lehtipuustoa, enimmäkseen koivua. Rantaa pitkin kulkee tie ja polkuja, jotka vaikuttavat olevan ahkerassa virkistyskäytössä.
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Kuva 16. Plauerinkari, kanavan rantaa.

Kiikeli
Tehdasalueen kaakkoispuolella on Kiikelin lähimetsä, joka on virkistysalue (www.kemi.fi/kiikeli). Kiikelin niemen alueella on rantaniittyä, rantalehtoa ja korkeimmilla kohdin lehtometsään, jonka alueella on avoimempia niittyalueita. Kasvillisuus on Perämeren maankohoamisrannikolle tyypillisesti vyöhykkeistä ja se vaihettuu
sukkessiovaiheen nuorimmista ja alavimmista merenrantaniityn osista rantapajukkoon, kapeaan tervaleppävyöhykkeseen, rantametsään ja edelleen lehtometsään. Kiikeli on luonnonsuojelullisesti arvokas alue, jossa
on rikas kasvilajisto, luonnontilainen puusto ja runsaasti lahopuuta. (Saravesi 2016)
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6 Linnusto ja muu eläimistö
6.1 Linnusto
Alueen vaateliaampaa ja uhanalaista pesimälinnustoa on selvitetty kartoituslaskennalla laitosalueen luontoarvojen perusselvityksessä vuonna 2010 (Suomen Luontotieto Oy). Suurin osa suunnittelualueen pesimälinnustosta on peruslajistoa ja asutuksen reunametsien pesimälajistoa. Alueella ei esiinny kanalintuja ja kololintuja on keskimääräistä vähemmän. Inventointialueen pohjoisosassa olevan entisen puiston sekä teollisuusalueen pesimälinnustoon kuuluu silmälläpidettäväksi luokiteltu isokuovi, joka pesii suunnittelualueella neljän
parin voimin. Lintudirektiivin liitteen I lajeista suunnittelualueella pesii lapintiira ja liro, kumpikin yhden parin
voimin. Teollisuusalueen pohjoisosan altailla on pieni lokkiyhdyskunta. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa
(Rassi ym. 2001) mainituista lajeista kohteella havaittiin naurulokki ja kivitasku. Inventointialueella ei havaittu
suurten petolintujen tai huuhkajan pesiä. Alueella on havaittu muuttoaikana xxxx, joka kuuluu Lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Lajin pesintää ei kuitenkaan ole varmistettu alueella. Edellä mainituista uusimman uhanalaisuusluokituksen (Hyvärinen ym. 2019) mukaan naurulokki on vaarantunut (VU) ja isokuovi ja liro ovat
silmälläpidettäviä lajeja.
Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry totetaa lausunnossaan Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta seuraavaa:
”Pajusaaren-Sahansaaren alue muodostaa merkittävän muuttolintujen levähdysalueen Kemijoen suistolla.
Sulat vesialueet, lumettomina pysyvät rikkaruohokentät sekä tehtaan lämpövaikutus itsessään houkuttelevat
joka kevät harvinaisempiakin vierailijoita, esim.: tunturikiuru, sitruunavästäräkki, ristisorsa, arosuohaukka.
Kiikelin alue hankealueen kaakkoispuolella puolestaan on merkittävä pesimäalue varsinkin hyönteissyöjille,
kolopesijöille, kahlaajille sekä sorsille. Alueella on mahdollista myös kuunnella alueellamme harvinaisempia
yölaulajia, esim. mustapääkerttua sekä viitakerttusta. Kiikeli, samoin kuin Sahansaaren-Pajusaaren eteläiset
osat, toimii myös useiden vaelluslintujen, esimerkiksi pöllöjen ja tikkojen kerääntymisalueena.
Erikoisin hankealueella tavattu pesimälintulaji on xxxx, joka suosii pesimäympäristönään vanhoja puunkäsittelyalueita. Sahansaaren pohjoispäässä on vanha reviiri, joka mahdollisesti voidaan korvata pitämällä osa
tehtaan kaatopaikka-alueesta avoimena ja maisemoimattomana joutomaa-alueena.
Hankealueen pohjoispuolinen Poltimohaaran Vähähaaran yhtymäkohta on mataloituva vesialue, jolla pesii
puoli- ja kokosukeltajasorsia, mm. lapasorsa, silkkiuikku. Mataloitumisen ja rantojen rehevöitymisen seurauksena alue voi tulevaisuudessa kehittyä merkittäväksi lintukosteikoksi.”
Maastokäynnillä 27.6.2019 löytyi uhanalaisuudeltaan erittäin uhanalaisen (EN) törmäpääskyn yhdyskunta
tehdasalueelta (Kuva 17). Törmäpääsky-yhdyskunnan sijainti on merkitty liitteen karttaan.
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Kuva 17. Törmäpääsky-yhdyskunta maakasassa.
Kuivanuoro tehdasalueen lounaispuolella on Suomen arvokas lintualue (FinIBA).

6.2 Muu eläimistö
Maastokäynneillä havaittiin kaksi hirveä, metsäkauriin jäljet ja runsaasti rusakoita eri puolilla aluetta.

6.3 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Luontodirektiivin liitteen IV lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja luonnonsuojelulain nojalla.
Luontodirektiivin liitteen IV lajeista selvitettiin viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä maastokartoituksin.

6.3.1 Viitasammakko
Viitasammakon elinympäristöt ovat tavallisen sammakon elinympäristöjä kosteampia. Kutupaikat ovat tulvivien järvien ja lampien reheväkasvuisia rantoja. Viitasammakon esiintymistä kartoitetaan kutuaikaan, jolloin
se on tunnistettavissa äänen perusteella.
Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin lajille sopivan oloisista ympäristöistä selvitysalueelta (Kuva 18).
Puhdistamoalueella veden lämpötila on noin + 40 C o. Selkeytysalue on rannoiltaan jyrkkä eikä altaassa ole
näkyvää vesikasvillisuutta. Nämä alueet eivät ole viitasammakolle sopivaa elinympäristöä. Meren rannassa
tai Kurimohaaran varrella ei ole viitasammakon elinympäristöksi sopivia kosteikoita.
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Kuva 18. Viitasammakkokartoituksen reitti ja kuuntelupisteet.

Maastossa käytiin 14.–15.5.2019 ja 27.–28.5.2019. Ensimmäisellä kartoituskerralla 14.–15.5. klo 23.00–05.10
sää oli pilvetön ja lämpötila noin + 4 Co. Toisella kerralla 27.-28.5. klo 22.40–04.10 sää oli pilvetön ja lämpötila
4–8 Co. Viitasammakosta ei kummallakaan maastokäynnillä tehty havaintoja.
Suomen Luontotieto Oy:n (2010) tekemän laitosalueen luontoarvojen perusselvityksenssä ei havaittu viitasammakosta mitään merkkejä, kuten kutua tai nuijapäitä. Varsinaista viitasammakkokartoitusta (kuuntelua) ei tuossa yhteydessä oltu tehty.

6.3.2 Liito-orava
Alueella ei ole liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Kemi ei ole liito-oravan varsinaista levinneisyysaluetta.
Levinneisyysalue ulottuu etelästä Oulu-Kuusamo linjalle asti.

6.3.3 Lepakot
Suomen Luontotieto Oy:n tekemän luontoarvojen perusselvityksen (2010) arvion mukaan pohjanlepakko
saattaa saalistaa Pajusaaren ja Sahansaaren välisellä suistoalueella. Inventointialueen teollisuusrakennuksissa on runsaasti lepakoille soveltuvia yöpymis- ja lisääntymispaikkoja.
Lepakoiden esiintymistä selvitettiin kahdella maastokäynnillä kesällä 2019. Kartoitus tehtiin detektorin
avulla. Detektori muuttaa lepakoiden kaikuluotausäänet kuultavaksi. Kartoitus suoritettiin teitä/vanhaa junarataa pitkin kävelemällä ja hitaasti liikkuvasta autosta. Kartoitus aloitettiin illan hämärtyessä ja päätettiin
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klo 02.00-03.00 aikaan. Kartoitus keskittyi Sahansaaren itäosaan, jossa ympäristö on sulkeutunutta. Avoimia
teollisuusalueita ei kartoitettu.
Ensimmäisellä kartoituskerralla 8. –9.7. sää oli pilvetön ja tyyni. Lämpötila kartoituksen aikaan oli +9–15 Co.
Toisella kartoituskerralla 14. –15.8. sää oli pilvinen ja melko tyyni. Lämpötila kartoituksen aikana oli +14–16
Co. Sää ja olosuhteet olivat molemmilla kartoituskerroilla otolliset lepakoiden tarkkailuun.
Ensimmäisellä kartoituskerralla havaittiin yksi ohilentävä pohjanlepakko. Toisella kartoituskerralla lepakoista
ei tehty ollenkaan havaintoja.
Alueella on sekä Sahansaaressa että mantereen puolella Väinölässä erilaisia vanhoja kivi-, tiili- ja puurakennuksia, varastoja ja siltarakenteita, joissa voisi olla lepakoille sopivia yöpymis- ja lisääntymispaikkoja. Tehdasalueella rakennusten ympäristö on avointa, eikä rakennusten lähiympäristö ole esimerkiksi pienillä metsän
aukkopaikoilla saalistelevalle pohjanlepakolle tyypillistä saalistusympäristöä. Väinölässä, Pajusaarentien ja
Sahansaarenkadun ympäristössä on avoimia alueita ja metsiä on vasta harvennettu, joten pieniä aukkopaikkoja ei täältäkään löydy.
Potentiaalisimmalta alueelta lepakoiden esiintymiseen vaikutti Sahansaaren ja mantereen välisen jokiuoman
ympäristö. Alueelta tehtiin kuitenkin vain yksi havainto pohjanlepakosta.
Tämän lepakkoselvityksen tulosten perusteella selvitysalueella ei ole lepakoiden esiintymisen kannalta merkittäviä alueita.

Kuva 19. Sahansaaren ja mantereen välinen suiston uoma.

7 Luontoarvot
Kaava-alueen luontoarvot; suojelu- ym. alueet, arvokkaat luontokohteet ja lajiesiintymät on esitetty liitteenä
olevilla kartoilla.

7.1 Suojelu- ym. alueet
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelu- ym. alueita. Lähimmät (<10 km) Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet, arvokkaat lintualueet ja arvokkaat kallioalueet
on kuvattu alla.
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Natura-alueet
Hankealueen edustan saaria kuuluu Natura-alueeseen Perämeren saaret (FI1300302, SAC, SPA). Lähimmät
Natura-alueeseen kuuluvat saaret ovat Hietaliete, Iso-Räiskö ja Pikku-Räiskö sekä Niittykari 3–4 km hankealueen länsipuolella. Natura-alue Perämeren saaret muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin,
Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista. Naturaalue on kooltaan 7136 ha. Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesialueen lajistoa. Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa. Erityisesti Krunnit on linnuston kannalta merkittävä alue. Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteutettu
Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi.
Natura-alue Perämeren kansallispuisto (FI1300301, SAC) sijaitsee noin 6,7 km hankealueen lounaispuolella.
Perämeren kansallispuistolle on tyypillistä matalien moreenisaarien luoma avara ja laakea maisemakuva.
Kansallispuiston erityispiirteisiin kuuluu vähäsuolaisen veden eliöstö. Maankohoamisrannoille on ominaista
vyöhykkeinen kasvillisuus. Perämeren kansallispuiston tehtävänä on maankohoamisen muovaaman saaristoluonnon suojelu. Perämeren kansallispuisto on perustettu luonnonsuojelulain nojalla. Myös alueen laajennusosan suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla. Natura-alue on kooltaan 15 890 ha.

Kuva 20. Perämeren kansallispuiston saaria; Vähä-Huituri.

Natura-alue Kallinkangas (FI1300501, SAC) sijaitsee Kemijoen pohjoispuolella noin 5,4 km etäisyydellä hankealueesta. Kallinkankaan Natura-alueeseen kuuluvat Kallinkankaan lehtoalue, Kallinkankaan letot ja erillinen pienehkö alue Kallinkankaan lettoalueen pohjoispuolella. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla
Hankealueen itäpuolella ovat Natura-alueet Kirvesaapa (FI1300505, SAC, SPA) ja Musta-aapa (FI1300507,
SAC), joihin etäisyys on noin 10 km. Länsipuolella Tornion kaupungin alueella on Natura-alue Pajukari-UkseiAlkunkarinlahti (FI1301911, SAC, SPA), jonne etäisyyttä hankealueelta on yli 10 km.

Luonnonsuojelualueet
Perämeren saarten Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Lähimmissä saarissa ovat
luonnonsuojelualueet Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue (YSA203281) ja Perämeren saarten luonnonsuojelualue (YSA205754).
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Perämeren kansallispuisto kuuluu valtion maiden suojelualueisiin (KPU120021).
Kallinkankaan Natura-alueella on yksityismaan luonnonsuojelualue Kalkkikankaan lehdon ja leton luonnonsuojelualue (YSA123738). Sen pohjoispuolella on pieni yksityismaan luonnonsuojelualue Neidonkenkä
(YSA207848).
Selkäsaaressa, Kuukan saaressa ja Ajoksessa 3-7 km hankealueen eteläpuolella on useita yksityisiä suojelualueita. Saaren länsipuolella on luontotyypin suojelualue Kuusiniemennokan merenrantaniitty (LTA130040).
Saaren eteläosassa ovat luontotyypin suojelualueet Selkäsaaren kaakkoinen merenrantaniitty (LTA130038)
ja Selkäsaaren lounainen merenrantaniitty (LTA130039). Selkäsaaren eteläpuolella Lehtikrunni ja Kuukka, Selkäsaaren länsipuolen saaret Välikari ja Eetunkari sekä itäpuolella Ajoksen niemen länsiranta kuuluvat Naturaalueeseen Perämeren saaret. Natura-alueella Kuukan saaressa on yksityismaan luonnonsuojelualue Antinkuukan luonnonsuojelualue (YSA205749). Välikarin saaressa on Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue (YSA203281). Ajoksessa on Perämeren saarten luonnonsuojelualue (YSA205754), Puidenpuuttuma I (YSA206569), Puidenpuuttuma III (YSA206637) ja Puidenpuuttuma IV (YSA206839).
Hankealueen itäpuolella 4-10 km etäisyydellä ovat yksityismaan luonnonsuojelualueet Liisa (232787), Makeaveden lehto (YSA232587), Lellu (YSA232227), Ison Ruonanojan purolehto (YSA123117), Korteniemi
(YSA232807), Suojärvi (YSA234755), Mannisentureikko (YSA207873), Maunola (YSA232747) ja Riston ikikuusikko (YSA232887).
Kemijoen länsipuolella alle 10 km etäisyydellä hankealueesta ovat yksityismaan luonnonsuojelualueet Koskelan luonnonsuojelualue (YSA234757), Atte Isonikkilän luonnonsuojelualue (YSA231692), Korpi-Luukas
(YSA207895) ja Pörhölän luonnonsuojelualue (YSA239029).

Luonnonsuojeluohjelmien kohteet
Kallinkankaan lehto on lehtojensuojeluohjelman kohde (LHO120392) ja Kallinkankaan letot soidensuojeluohjelman kohde (SSO120498). Hankealueen eteläpuolella noin 7,5 km etäisyydellä on soidensuojeluohjelmaalue Ajoksen letto (SSO120496).
Kirvesaapa (SSO120486) ja Musta-aapa (SSO120487) ovat soidensuojeluohjelman kohteita. Noin 8,7 km hankealueen koillispuolella on soidensuojeluohjelma-alue Elijärvenviia (SSO120497) ja lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva pieni Kaltiojängän lehto (LHO120395).
Natura-alueella Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti Liakanjoen suisto kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin (LVO120283).

Arvokkaat lintualueet
Natura-alue Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti kuuluu kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen (IBA) Torniojoen suisto. Se on myös Suomen arvokas lintualue (FINIBA).
Suomen arvokkaisiin lintualueisiin kuuluu Kemin saaret, johon kuuluu useita Kemijoen suiston edustan saaria.
Noin 2,8 km hankealueen länsipuolella on arvokas lintualue (FINIBA) Kuivanuoro.

Arvokkaat kallioalueet
Kallinkangas on valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO120003).

7.2. Arvokkaat luontokohteet
Hankealueella ei ole luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella
ei ole perinnemaisemakohteita. Hankealueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä.
Huomionarvoisena kohteena voidaan mainita Sahansaaren eteläosassa junaradan ympäristössä oleva avoinketomainen hietikkoalue, joka on huomionarvoisten lajien, perämerenketomarunan ja ahokissankäpälän,
kasvupaikka. Kasvillisuus on sammal- ja jäkälävaltaista ja putkilokasvilajisto harvaa. Alueella kasvaa joitakin
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katajia. On mahdollista, että alueella on joskus aiemmin ollut dyyni, koska maaperä on hiekkaa. Koko Sahansaaren eteläosa on kuitenkin ollut sahan toiminnan aikaan puutavaran varastointialuetta (Kuva 21), joten
täysin luonnontilaista ei ympäristö tässäkään ole.

Kuva 21. Kuvassa vasemmalla Sahansaaren lautatarhaa. Ilmakuva 1940-luvun puolivälistä. Oikealla ote topografiakartasta vuodelta 1945. Koko Sahansaaren eteläosa on lautatarhaa. Kuvat raportista Pajusaaren ja
Sahansaaren karttoja ja ilmakuvia -raportista (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018).

Kuva 22. Junaradan eteläpuolella on kasvillisuudeltaan avointa aluetta. Jäkälät ja sammalet ovat vallitsevia.
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Sahansaaren länsipuolella selvitysalueen ulkopuolella sijaitseva Kiikeli on luonnonsuojelullisesti arvokas alue,
jossa on rikas kasvilajisto, luonnontilainen puusto ja runsaasti lahopuuta (Saravesi 2016).

7.3 Huomionarvoiset lajit
Luontokartalla on esitetty maastokäynneillä havaitut huomionarvoiset lajit sekä Ympäristöhallinnon Eliölajittietokannan (Suomen ympäristökeskus 17.6.2019) havainnot selvitysalueen lähiympäristöstä. Uhanalaisuusluokitus on Punaisen kirjan 2019 (Hyvärinen ym. 2019) mukainen. Alueellisesti uhanalaisten lajien arviointi
on vuodelta 2010.
Perämerenketomaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica) on uhanalaisuudeltaan äärimmäisen uhanalainen (CR). Se on koko maassa rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen IV laji ja erityisesti suojeltava laji. Perämerenketomarunaa kasvaa selvitysalueella selkeytysaltaan kaakkoispuolella junaradan ja tien välisellä alueella
(Kuva 24), junaradalla Pajusaaressa ja Sahansaaressa käytöstä poistuneen rataosan alueella. Kasvupaikat ovat
paljasta tai harvakasvuista hietikkoa/soraa ja tien varren sorapenkkaa. Perämerenketomaruna on todennäköisesti levinnyt kasvupaikalleen junaradan myötä. Perämerenketomarunan ainoa geneettisesti puhdas
esiintymä sijaitsee Perämeren kansallispuistossa (Virnes ym. 2006). Muut esiintymät ovat oletettavasti eriasteisia risteymiä ketomarunan kanssa; myös takaisinristeytyminen on mahdollista.
Samoilla paikoilla perämerenketomarunan kanssa kasvaa ahokissankäpälä (Antennaria dioica) (Kuva 25). Se
on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä (NT) laji, joka on vähentynyt avoimien alueiden, kuten kuivien niittyjen, ketojen ja nummien sulkeutuessa.

Kuva 23. Vasemman puoleisessa kuvassa perämerenketomaruna hankealueella junaradan varressa. Oikean
puoleisessa kuvassa puhdasta perämerenketomarunaa kasvupaikallaan Perämeren kansallispuistossa VähäHuiturin saaressa.
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Kuva 24. Ahokissankäpälä

Radan varressa yhdessä perämerenketomarunan kanssa kasvaa myös uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua tataarikohokkia (Silene tatarica). Sitä kasvaa Suomessa pohjoisen jokivarsilla, kuten Kemijoen varressa. Tataarikohokki on avointen kasvupaikkojen laji.

Kuva 25. Tataarikohokkia kasvaa Sahansaaren eteläosassa junaradan ja tien välisellä alueella. Seuralaislajeja
ovat mm. perämerenketomaruna ja pulskaneilikka.

Selvitysalueen keskiosasta tien varren ojasta löytyi suopunakämmekkää (Kuva 26). Suopunakämmekkä
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä (NT).
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Suopunakämmekän luontaiset kasvupaikat ovat ravinteisia ja keskiravinteisia soita ja rantaniittyjä. Tehdasalueelta se on löytänyt sopivan kasvuympäristön kosteasta ojanvarresta. Suopunakämmekkää kasvaa myös
selvitysalueen kaakkoispuolella Kiikelissä. Punakämmekän alalajia veripunakämmekkää (subsp. cruenta,
uhanalaisuus vaarantunut, (VU) kasvaa Kemissä läheisillä rannoilla. Selvitysalueen rakennetuilta rannoilta
sitä ei löytynyt.

Kuva 26. Suopunakämmekkä.

Silmälläpidettävää jokipajua (Salix triandra) kasvaa Pajusaarentien pyörätien varressa rannassa. Jokipaju on
nimensä mukaisesti rantojen laji. Sitä kasvaa Kemijoen ja Torniojoen rannoilla.
Alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja alueella (3c) ovat leskenlehti (Tussilago farfara) ja tyrni (Hipophae rhamnoides). Leskenlehteä kasvaa useassa paikassa teiden varsilla. Tyrniä kasvaa Sahansaaressa hiekkaisella tien
reunalla ja Pajusaaressa tien varrella. Leskenlehden kasvupaikat eivät ole luontaisia. Se on voinut levitä tien
varsille esimerkiksi mullan mukana. Tyrni on merenrantojen karujen kasvupaikkojen laji. Se on voinut levitä
soraisille tienpenkoille luontaisilta kasvupaikoiltaan.
Pajusaaresta kaatopaikan alueelta on kirjattu kaksi havaintoa vaarantuneesta (VU) kesäkorvasienestä (Gyromitra spaerosphora) vuosilta 1980 ja 1981. Havainnot ovat niin vanhoja, ettei niitä ei ole esitetty liitekartalla.
Lähellä suopunakämmekän esiintymää tien ja junaradan välisellä alueella kasvaa lehtomaitikkaa (Melampyrum nemorosum). Se on lehtometsien ja rinneniittyjen laji, jota Suomessa esiintyy Savonlinnan-Parikkalan
seudulla ja Ahvenanmaan ja läntisen Suomenlahden alueella. Kemi ei ole lehtomaitikan esiintymisaluetta.
Lehtomaitikka on näyttävä kasvi, jota on siirretty puutarhoihin. Siitä miten lehtomaitikka on päätynyt Kemiin
teollisuusalueelle, ei ole tietoa. Maaperä on rehevää, joten kasvupaikka on lajille sopiva.
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Kuva 27. Lehtomaitikka, seuralaislajina kasvaa mm. leskenlehteä.

Kaatopaikan eteläpuolella tien penkalla kasvaa kenttätyräkkiä (Euphorbia esula). Kenttätyräkki on vanha kulttuuritulokas, joka on levinnyt aikoinaan Suomeen Venäjän aroilta liikenteen, hyötykasvien siementen ja kasakoiden mukana. Kemissä sitä kasvaa Pajusaaren lisäksi ainakin Peurasaaressa.
Selvitysalueen kaakkoispuolella Kiikelissä ja pohjoispuolella Pajusaaressa ja Rastinsaaressa on useita havaintoja luontodirektiivin liitteen IV (b) lajista laaksoarhosta (Moehringia lateriflora). Tehdasalueelta sitä ei havaittu.

8 Vieraslajit
Sahansaaren keskiosissa harvaa koivua kasvavalla hakekentällä kasvaa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua
jättiputkea. Pajusaaren puolella kaatopaikan tuntumassa kasvaa jättipalsamia, joka myös on haitallinen vieraslaji. Kurtturuusua on istutettu rakennusten pihoihin ja teiden varsille. Se on levinnyt Pajusaaressa hiekkaisille tienvarsille ja Kuivanuoron etelärannan hietikolle.

9 Yhteenveto ja suositukset
Selvitysalue on teollisuuskäytössä olevaa tehdasaluetta. Hankealueella tai sen ympäristössä ei ole kasvillisuudeltaan täysin luonnontilaisia alueita. Alueen sijainti Lapin kolmion alueella, Kemijoen suistossa ja merenrannalla näkyy kasvillisuudessa. Alueen luontainen kasvilajisto on monipuolista. Kulttuurivaikutteisuus tuo lajistoon oman lisänsä.
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Rakennetuilla alueilla kasvillisuutta ei juuri ole. Käytöstä poistuneilla tai muuttuneilla alueilla näkyy maankäytön muutos. Tehdasalueella Sahansaaressa on ollut puutavaran varastointialue. Käytön loputtua alueelle
on levinnyt luontaisesti merenrantalehtojen puita ja pensaita sekä ruohovartisia ja heinäkasveja ja alue on
nykyisin metsäinen. Aiemmasta käytöstä muistuttavat erilaiset varastointialueen rakenteet ja rakennelmat.
Pajusaaren pohjoisosassa on purettu tehtaan työläisten asuinalue 1980-luvulla. Alueella kasvaa nykyään harvaa puustoa. Aluskasvillisuus on heinävaltaista. Entisistä pihoista muistuttavat paikoin puutarhakasvit ja pensaat.
Hankealueella tehtiin erilliset selvitykset luontodirektiivin liitteen IV lajien viitasammakon ja lepakoiden esiintymisestä. Kartoituksissa ei havaittu viitasammakoita. Lepakoista tehtiin ainoastaan yksi havainto ensimmäisellä kartoituskerralla. Näiden tulosten mukaan hankealue ei ole em. luontodirektiivin lajien esiintymisen
kannalta merkittävä.
Hankealueella esiintyy useita huomioarvoisia kasvilajeja. Junaradan ja sitä seurailevan tien alueella on useita
huomionarvoisia lajeja; erityisesti suojeltava perämerenketomaruna ja silmälläpidettävät tataarikohokki ja
ahokissankäpälä. Ne hyötyvät ympäristön pysymisestä avoimena. Nykyinen maankäyttö ylläpitää näiden lajien elinympäristöjä. Hankealueen huomionarvoinen lajisto suositellaan otettavan huomioon maankäytön
suunnittelussa.
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LUONTOSELVITYS,
POLAR KING YVA

METSÄ FIBRE,
BIOTUOTETEHDASHANKE

Arvokas lajisto
luontodirektiivi liite IV
uhanalainen EN
uhanalainen VU
uhanalainen NT
uhanalainen RT
pohjanlepakko
muu huomionarvoinen
keto/hietikko
Hankealue
Sahansaarenkatu
Sahansaarenkatu selvitysalueen laajennus
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