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1. Tausta ja tavoite

Tämä luontoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta yleiskaavaa varten. Inventoitu alue
sijaitsee Kemijärven kaupungin koillispuolella. Pohjoisessa sijaitsee Patovaara ja länsipuolelle sijoittuu Patojärvi. Eteläpuolella sijaitsee Sipovaara sekä Kallaanvaara. Koko aluetta ei kierretty systemaattisesti, vaan inventoinnit kohdennettiin neljään erilliseen alueeseen. Nämä alueet valittiin
karttatarkastelun ja ilmakuvien sekä muiden tietojen perusteella. Liitteenä olevassa kartassa nämä
maastoinventoidut alueet on rajattu harmaalla.
Etukäteistiedot uhanalaisesta lajistosta selvitettiin ELY-keskukselta Ympäristöhallinnon ylläpitämän
Hertta – rekisterin Eliöt – osiosta. Uhanalaisista petolinnuista oltiin yhteydessä Metsähallituksen
ylitarkastaja Tuomo Ollilaan. Vastaukset tietopyyntöihin saatiin touko-kesäkuun vaihteessa 2015.
Maastotyöt tehtiin 25.6. ja 29.6. sekä 18.7.2015 Joidenkin lajien kohdalta viileä kesä on hieman
myöhästänyt kukintaa. Huolimatta myöhäisestä kesän tulosta inventointiajankohtana oli havaittavissa jo tarpeelliset tiedot niin lajeista kuin luontotyypeistä. Heinäkuussa tehdyssä inventoinnissa
kartoitettiin vaarantuneen tattarikohokin esiintyminen.

2. Arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset lajit

Maastokartoituksessa huomioitiin seuraavat luontoarvot. Lisäksi alla lueteltujen kohteiden lisäksi
arvioitiin muuten arvokkaita kohteita.

2.1 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu suojellut luontotyypit, jotka esiintyvät yleensä pienialaisina
vain tietyillä alueilla. Luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa, niin että
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Näitä luontotyyppejä ovat:


Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt



Pähkinäpensaslehdot



Tervaleppäkorvet
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Luonnontilaiset hiekkarannat



Merenrantaniityt



Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit



Katajakedot



Lehdesniityt



Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät

2.2 Metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain 10 §:ssä kuvataan erityisen tärkeät elinympäristöt. Lakikohteen edellytykset ovat, että
kohde on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, ympäristöstään selvästi erottuva ja pienialainen (muutamasta aarista hehtaariin). Näiden elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee
tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:



Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt



Suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen
kaltainen vesitalous
o lehto- ja ruohokorvet
o yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet
o letot
o vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot
o luhdat



Rehevät lehtolaikut



Kangasmetsäsaarekkeet
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Rotkot ja kurut



Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät



Hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot

2.3 Vesilain 11 §:n mukaiset vesistöt

Vesilain 11 §:n mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.

2.4 Arvokkaat elinympäristöt

Alueelta kartoitettiin Avainbiotooppien määrittämistyöryhmän (Aapala ym. 1994) esittämät arvokkaat elinympäristöt eli avainbiotoopit. Arvokkaiden elinympäristöjen tulisi olla luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia. Arvokkaita elinympäristöjä ovat:


Vanhat havu- ja sekametsät



Vanhat lehtimetsiköt



Paisterinteet



Supat



Ruohoiset suot



Hakamaat ja metsäniityt

2.5. Uhanalaiset luontotyypit

Inventointialueelta kartoitettiin Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulosten (LUTU) mukaiset
Pohjois-Suomen uhanalaiset luontotyypit. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät lettoluontotyypit, perin-
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nebiotoopit ja tulvaniityt. Lisäksi havainnoitiin vähän tunnettuja luontotyyppejä kuten esimerkiksi
arokosteikkoja.

2.6. Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit

Lisäksi lajikohtaisia suojelumääräyksiä koskien kartoitettiin seuraavat:


Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvi- ja eliölajien esiintymät (LSL 46 § ja 47§)
 Luontodirektiivin IV (a) tarkoittamien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä
Lintudirektiivin liitteen 1 lajit

3. Sipovaaran ja Patovaaran alueen luontoselvitys

Alueen kallioperä koostuu graniitista ja migmaattisesta graniitista. Maaperä on muodostunut pääasiassa sora- ja hiekkamoreenista sekä pieneltä alalta alueen itäosassa moreenipeitteisestä harjusta tai muusta kerrostumasta. Alue kuuluu Pohjoisboreaaliseen metsäkasvivyöhykkeeseen ja
suokasvillisuusvyöhykkeeltä Peräpohjolan aapasoihin. Inventointialueella ei sijaitse pohjavesikohteita. Siellä ei myöskään esiinny muinaismuistokohteita tai -alueita. Nämä tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kyselyn tietoihin 11.7.2015. Itä-Lapin maakuntakaavassa vuodelta 2004 Sipovaara on merkattu taajamatoimintojen alueeksi ja pohjoisempi tehtaan alue on varattu teollisuustoiminnalle. Patovaara on merkattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

3.1 Patovaara

Patovaaran lounaisosa ja Alakankaiden metsät vaihtelevat variksenmarja-mustikkatyypin (EMT) ja
seinäsammal-mustikkatyypin

välillä

(HMT).

Kasvillisuus

on

tavanomaista.

Variksenmarja-

mustikkatyypillä vallitsevat tyypilliset kuivahkon kankaan varvut eli puolukka, kanerva, variksenmarja, mustikka ja suopursu. Pohjakerroksessa esiintyy seinäsammalta ja kynsisammalta. Paikoin
esiintyy kevätpiippoa sekä maitohorsmaa hakkuuaukeilla. Tuoreella kankaalla esiintyy edellä mainittujen lisäksi jonkin verran ruohokasvillisuutta. Alueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Patovaaran rinteellä on runsaasti avohakkuuaukioita (Kuva 1). Maaperä on runsaskivistä.
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Inventointialueen pohjoisosassa sekä Patojärven rannat ovat kasvatusmetsää ja paikoin on uudistuskypsäämetsää.

Kuva 1 Seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) hakkuuaukea

Inventointialueen pohjoisosassa sekä Patojärven rannat ovat kasvatusmetsää ja paikoin on uudistuskypsäämetsää (Kuva 2). Kuva 2:n soistuvalla tuoreella kankaalla on koivumaalahopuuta noin 5
m³/ha. Muutoin lahopuustoa ei ole metsätalouden piirissä olevilla alueilla juuri ole. Puusto on tyypillisimmillään sekapuustoa, koostuen männystä, kuusesta, koivusta ja paikoin pensaskerroksessa
esiintyy pihlajaa.

Kuva 2 Inventointialueen pohjoisosassa oleva soistunut HMT-tyypin metsä.
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Hiidenlammen pohjoispuolella oleva ojitusalue kasvaa keski-ikäistä mäntyä. Alakankaiden pohjoispäässä on myös vanha peltoalue, joka on alkanut metsittymään ja soistumaan. Vanhalla peltoalueella on paksu karhusammalmatto, kenttäkerroksessa on hillaa ja ravinteisimmilla osilla villapääluikkaa sekä metsätähteä (Kuva 3).

Kuva 3 Välikorvessa sijaitseva vanha pelto.

Patovaara ei ole merkattu pohjavesialueeksi, mutta alueella esiintyy runsaasti lähteitä, hetteitä ja
lähdesoita. Todennäköisesti lähteisyyden takia alueella on alavammilla kohdilla avosuo- ja korpipainanteita, jotka tuovat monimuotoisuutta alueen luontoon. Lähteistä ja suokokonaisuuksista kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. Inventoidulla alueella esiintyy myös yksi lampi – Hiidenlampi, josta myös enemmän seuraavassa luvussa.

3.1.1 Arvokkaat luontokohteet Patovaaran alueella

Seuraavassa käyn läpi Patovaaran alueen tärkeimpiä luontokohteita ja kuvauksia näistä alueista.
Alla olevassa kartassa näkyvät kohteet, numerot 1-10 keltainen rajaus. Liitteissä on mukana
myöskin koordinaatit lähteistä ja muista tärkeistä kohteista. Kohdekuvauksissa ei ole erikseen mainittu lähteiden sijaintia, vaan tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä.
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Kuva 4 Patovaaran alueen arvokkaat luontokohteet

KOHTEET 1-4
Kartan kohteet 1-4 sisällään useita eri arvokkaita luontotyyppejä. Kohteen itäosassa on mesoeutrofinen lähdekorpi (Kuva 5 ja gps nro 1-2). Lähteiden ympäristössä kasvaa purolähde-, hetehiiren-, hetesirppi-, kiiltolehvä-, korpilehvä-, hetealve- ja heterahkasammalia. Ruohokasvillisuutta
ilmentää herttakaksikko, maariankämmekkä, kurjenjalka ja suohorsma. Muuta kasvillisuutta on
hilla, suokorte ja pajut (Kuva 5). Avovettä tulee melko niukasti lähteestä, mutta lajisto on hyvin monipuolinen. Lähteen ympärillä on varttunutta kuusimetsäkorpea, jossa esiintyy puolukkaa, suopursua, juolukkaa ja metsäkortetta.
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Kuva 5 Meso-eutrofinen lähde (gps-piste: nro 1-2)

Tästä kuviosta pohjoiseen jonkin matkaa on toinen lähdepurkauma, jonka ympärillä on myös kuusivaltaista korpea (gps nro 3-4). Lähteen lajisto on suurin piirtein sama kuin edellä mainitun lähteen. Vesi näistä kuvatuosta lähteistä purkautuu luhtanevalle, jossa sijaitsee myös kapea puronuoma (Kuva 6). Luhtanevan kasvillisuus on runsasta. Lähteisyyttä ilmentäviä lajeja esiintyy edelleen, lisäksi tavataan keräpäärahkasammalta, luhtavillaa, kalvaskuirisammalta, raatetta, tupasluikkaa, paakkurahkasammalta sekä kurjenjalkaa ja saroja. Puron ympärillä kasvaa pajuja.

Kuva 6 Luhtaneva
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Luhtanevan lounaispuolella on lähdekorpi (Kuva 7 ja gps nro: 5-6). Lähde edustaa meso-eutrofista
lähdettä. Lajistossa esiintyy mm. kiiltolehvä-, hetealve-, hetesirppi-, purolähde- ja hetehiirensammalta sekä kurjenjalkaa ja pohjanhorsmaa. Korpilajisto edustaa selkeämmin niukkaravinteisempaa
korpityyppiä. Kuusen lisäksi kasvaa koivua ja pajua. Lähdepuro on melko luonnontilainen suonreunasta, mutta yhtyy kaivettuun ojaan lännempänä. Lahopuuta esiintyy vähän.

Kuva 7 Meso-eutrofinen lähdekorpi

KOHDE 5
Kartan kohteessa 5 on useampi mesotrofinen lähde (Kuva 8 ja gps nro: 7-9). Lähteet ovat ravinteisuudeltaan mesotrofisia. Lajistossa on kiiltolehväsammalta, haprarahkasammalta hetesirppisammalta, hetekuirisammalta, kurjenjalkaa sekä korpikastikkaa. Ympärillä on korpi jossa kasvaa varpuja sekä varvikkorahkasammalta sekä raatetta. Puustossa esiintyy kuusen ja koivun lisäksi harmaaleppää.
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Kuva 8 Mesotrofinen lähde ja ympärillä korpea.

Kohteen 5 länsiosassa on enemmän vähäpuustoista rämettä. Lajisto on tyypillistä oligotrofisen
rämeen kasvillisuutta ja siinä esiintyy mm. vaivaiskoivua, tupasluikkaa, suokukkaa ja raatetta. Korven eteläosissa tehtiin havainto metsosta.

KOHDE 6
Rantaan ulottuva suo on reunoilta oligotrofista sararämettä ja muuttuu luhdaksi rannassa (Kuva 9).
Rämeen koillisosassa on korpinen hete (gps nro: 10). Hetteen ympäristön kasvillisuus on melko
karua (rämevarpuja) ja kohde on muutenkin rahkainen. Hetteen lajisto on melko niukka ja siinä
esiintyy mm. kiiltolehväsammal. Kohde ovat luonnontilainen.

Kuva 9 Rantaan ulottuva suo, reunalla rämettä muuttuen luhdaksi.
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KOHDE 7
Kivennäismaakumpareiden välissä on pienialainen suojuotti, jonka reunoilla on oligotrofista rämettä (Kuva 10). Vähäravinteisuutta ilmentävät varvut, mutta jonkin verran esiintyy lähteisyyden ilmentäjälajistoa (mm. kinnassammaleet sekä hetesirppisammal). Keskiosassa tavataan pienialaisena
puutonta lettonevaa, jonka lajistossa esiintyy ravinteisuudesta kertovaa rimpivesihernettä, villapääluikkaa sekä keräpäärahkasammalta.

Kuva 10 Kivennäismaakumpareiden välissä oleva jänkäjuotti.

KOHDE 8
Suoalueella 8 on useita lähteitä, jotka ovat GPS nro: 11–17. Osa lähteistä ovat todella edustavia
lajistollisesti. Kivennäismaan reunassa on esimerkiksi laaja useammasta purkautumispinnasta
koostuva avolähde (Kuva 11). Lähde on mesotrofinen, lajisto on melko yksipuolista (kiiltolehväsammal ja kalvaskuirisammal). Lähteiden ympäristössä esiintyy pajuja, kurjenjalkaa ja järvikortetta.
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Kuva 11 Lähdesuo kokonaisuus kivennäismaan reunassa. GPS nro 11.

Suon keskiosassa on ravinteisempia jopa meso-eutrofiaan yltäviä lähdesuokokonaisuuksia, joissa
on useampia purkauspisteitä. Lajisto on monipuolisempaa ja siinä esiintyy mm. rassisammalia,
kilpilehväsammalta, heterahkasammalta ja suohorsmaa. Suon eteläosassa ojitusalueen pohjoisosassa lähdepurolla tavataan kaikkein runsainta lajistoa, ja siellä on edellä mainittujen lisäksi hetehiirensammalta, pohjanhorsmaa, purosuikerosammalta, purolähdesammalta, kultasammalta, sekä
ympäristössä on jopa lievän lettoisuuden lajeja, kuten punasirppisammal ja siniheinä (Kuva 12,
GPS piste nro: 17).

Kuva 12 Meso-eutrofiaa ilmentävä lähdepuro.
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KOHDE 9
Ojitetun Hiidenjängän kaakkoisreunassa on ehkä alueen hienoin suo- ja metsäkokonaisuus. Ympäristö on hakattu, mutta kohde 9 on säilynyt melko luonnontilaisena. Säilytetyssä metsikössä on
metsäkortekorpea, metsäkurjenpolvi-tyypin lehtoa (GT) ja mesotrofinen lähteen purkauspiste.
Metsäkortekorvessa kasvaa tyyppilajinsa seurassa metsäimarretta, oravanmarjaa, metsätähteä,
korpikastikkaa sekä vastuulaji lapinleinikkiä runsaina esiintyminä korpipainanteissa (GPS-piste 18).
Kohteen pohjoisosassa sähkölinjan alla on maanalta tuleva lähdemäinen vedenpurkupaikka, jossa
kasvaa kiiltolehväsammalta (GPS-piste 19). Lähde kulkee korvessa purouomana (Kuva 13).

Kuva 13 Lähteestä vedet saava puronuomaa.

Kuviolla on pienialaisena kurjenpolvityypin lehtoa, jossa kasvaa nimikkolajinsa lisäksi metsäimarretta, lillukkaa, oravanmarjaa, sudenmarjaa ja metsänliekosammalta. Muualla kuviolla on metsäkurjenpolvi-mustikka tyypin (GMT) lehtomaista kangasta. Aiempien mainittujen lajien liäksi kasvaa
tähtitalvikkia, riidenliekoa ja katajaa, ja paikoin on korpisuutta, joissa tavataan myös suolajistoa.
Lahopuustoa löytyy paikoin runsaamminkin. Kuvion eteläreunassa sijaitsee hiirihaukan pesä.
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KOHDE 10
Hiidenlammen luonnontilaisuuteen vaikuttavat kaivetut ojat. Rannalla on havaittavissa hidasta umpeenkasvua, mutta toisaalta tätä tapahtuu luonnostaankin suolammissa. Ranta on niukkaravinteista nevaa, jossa kasvaa rahkasammalia, raatetta, järvikortetta ja paikoin on pajukkoa (Kuva 14).
Lammessa on ulpukkaa. Vaikka ympäristössä on ojia, voidaan kuitenkin lampea pitää luonnontilaisen kaltaisena.

Kuva 14 Hiidenlampi

Lammen eteläosassa on mesotrofinen tihkupinta, jossa kasvaa suohorsmaa, lähdelehväsammalta,
hetehiirensammalta ja purolähdesammalta. Tihkupinta on laaja ja runsaamman veden aikaan noromainen (GPS-piste: 20)

3.1.2 Arvokkaiden luontokohteiden arvioiminen

Kaikki alueella mainitut lähteet, lähdesuot ja lähdepurot (kohteissa 1,3,4, 5, 6, 8, 9 ja 10) ovat Metsälain 10 §:n arvokkaita luontokohteita sekä samoin Vesilain 11 §:n mukaisia kohteita. Metsälain
10 §:n mukaisiksi vähäpuustoisiksi jouto- ja kitumaan soiksi voidaan lukea kohteet (2, 5, 6, 7 ja 8).
Kohteessa 9 sijaitsee Metsälain 10 §:n mukainen metsäkortekorpi sekä rehevä lehtolaikku.
Hiidenlampi (kohde 10) on kooltaan 0,7 ha, joten se ei kuulu Metsäalin 10 §:n mainitsemiin lampiin,
mutta kohde on muuten arvokas, joten suositellaan että se jätettäisiin mahdollisesti maankäytön
ulkopuolelle.
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Kohteessa 7 sekä myös 8 on pienialaisena lettonevaa, jotka ovat luokiteltu Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviksi suoluontotyypeiksi. Kohteessa 6 on lyhytkorsirämettä,
joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi suoksi. Jo aiemmin mainittu Metsälain 10 §:n mukainenkin
metsäkortekorpi on LUTU-luokituksessa vaarantunut luontotyyppi. Samoin lähdekorvet on silmälläpidettäviä (kohteessa 1 ja 6). Lehtomaiset kankaat ja lehdot ovat luokiteltu silmälläpidettäviksi
luontotyypeiksi.
Lapinleinikki on vastuulaji ja se tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Viimeisemmässä
uhanalaisuusluokituksessa (vuodelta 2010) hiirihaukka on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. Metso
on luokiteltu ko. arvioinnissa silmälläpidettäväksi.

3.2 Vitruskumpu ja Kiihtelyskummut

Inventointialueen eteläosassa sijaitsevat Vitruskumpu ja Kiihtelyskummut. Ne ovat olleet aiemmin
ennen Kemijärven vedennostoa yhteydessä Sipovaaraan. Nyt erillisinä saarina olevat kummut ovat
luontotyypeiltään aika yhtenäisiä.

Kuva 15 Vitruskumpu ja Kiihtelyskummut, Punaisella merkattu luhtaisuus ja oranssilla härkälinnun pesäpaikka.
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Saarien metsä on ikärakenteeltaan varttunutta kasvatusmetsää. Lahopuustoa esiintyy hyvin niukasti. Metsätyypiltään kummut ovat seinäsammal-mustikkatyyppiä (HMT) ja pienialaisena esiintyy
lehtomaista ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyyppiä (CoDMT). Puusto on sekametsää: kuusta, mäntyä ja hieskoivua esiintyy (Kuva 16). Jonkin verran on harmaaleppää, raitoja, haapaa sekä
katajaa. Kasviajisto on tyypillistä. Varpukasvien lisäksi on muutamia ruohoisuuden ilmentäjälajeja
kuten ruohokanukkaa, metsäimarretta, metsämaitikka, mesimarjaa, oravanmarjaa ja metsätähteä.

Kuva 16 Vitruskummun sekametsää

Jokaisessa saaressa esiintyy etelä-lounaissuunnassa jonkin verran luhtaista ja tulvavaikutteista
metsää (Kuva 17). Lajistossa on luhtaisuuden ja suon kasveja, kuten kurjenjalkaa, palmusammalta
ja järvikortetta. Kiihtelyskumpujen rannalla on pieniä esiintymiä vehkaa. Puustossa esiintyy koivua
ja harmaaleppää. Paikoin on runsasta karhunsammalmättäikköä. Nämä luhtaiset rantaosat eivät
varsinaisesti kuulu arvokkaisiin luontotyyppeihin, mutta suositellaan, että nämä jätettäisiin kaavoituksen ulkopuolelle, sillä ne eivät sovellu rakentamiselle.

Läntisemmän Kiihtelyskummun lounaispuolella olevalla pienellä luhtasaarekkeella on härkälinnun
pesä. Härkälintu on pesinyt useampana vuonna samalla alueella. Härkälintu on luokiteltu viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi (RT). Tämä tulisi huomioida kaavoituksessa.
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Kuva 17 Läntisemmän Kiihtelyskummun luhtaista rantaa.

3.3 Halkolampi

Erikseen maastossa inventoitiin myös Halkolammen ympärystä. Halkolampeen laskee useampi
kaivettu oja, joten lampi ei ole luonnontilainen suolampi.

Kuva 18 Halkolampi
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Halkolammen länsireunassa on luhtanevaa, jossa esiintyy okarahkasammalia, vesisaraa, raatetta,
haprarahkasammalta ja varpukasvillisuudessa on vaiveroa, suopursua, tupasvillaa ja suokukkaa
rämeisimmillä osilla. Länsipuolella on laajempi yhtenäisempi nevaräme kaivetun ojan pohjoispuolella (Kuva 19). Lajisto on tyypillistä vähäravinteisen rämeen lajistoa.

Kuva 19 Halkolammen lounaisosan nevarämettä.

Pohjoisosassa on runsaampaa ravinteisuutta ja lajistossa kasvaa ruohoisuuden ja korpisuuden
ilmentäjälajeja, kuten metsätähti, korpiorvokki, mesiangervo, metsäkurjenpolvi ja metsäalvejuuri
(Kuva 20). Muuta lajistoa on mm. riidenlieko, metsäkorte ja lehväsammaleet.

Kuva 20 Halkolammen N-puolen ojitettua metsikköä.
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Koska mikään lammen ympäristön luontotyypeistä eivät ole luonnontilaisia ei näitä ole huomioitu
erittäin arvokkaina luontotyyppeinä.

3.4 Tataarikohokkiesiintymä

Ely-keskuksen uhanalaistenlajien etukäteistieto vaarantuneesta tataarikohokista Sipovaaran lounaisosassa oli tarkistettu viimeksi vuonna 1991. Alueella käytiin nyt erikseen tekemässä ko. lajin
inventointi. Tataarikohokkia löytyi runsaana Juurelantien itäpuolella maantien ja rantapenkereen
välistä. Laji on todennäköisesti levinnyt entisestään, sillä lajia esiintyy 200 metrin matkalla (GPSpisteet 21 ja 22, Kuva 21).

Kuva 21 Tataarikohokin esiintymä merkitty violetilla.

Juurelantien lähettyvillä lajia esiintyy yksittäin hiekkaratapenkereelle (Kuva 22). Muuta lajeja lähettyvillä on hietapitkäpalko, pulskaneilikka ja puna-apila. Idänpuolella noin 100 metrin matkalla tataarikohokkia kasvaa muiden niittykasvien seassa todella runsaana –useita satoja yksilöitä. Muuta
lajistoa ovat mm. rantatädyke, maitohorsma, pietaryrtti, koiranputki, niittyleinikki, peltokorte, kissankello ja karvaskallioinen.
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Laji tulisi huomioida kaavoituksessa. Välitöntä uhkaa lajille ei ole, ellei tehdä massiivisia pengerryksiä.

Kuva 22 Tataarikohokki yksittäisenä esiintymänä hiekkapenkereellä, runsaammin lajia on ojan niittykasvillisuuden seassa.

4 Yhteenveto

Inventointialueella näkyy runsaasti jälkiä ihmisen toiminnasta. Usein tällaisilla alueilla luontoarvot
jäävät vähäisiksi. Kuitenkin inventointialueella esiintyy erityisesti Patovaaran alueella runsaasti
erilaisia Metsälain ja Vesilain mainitsemia huomioon otettavia luontotyyppejä. Alueen metsätaloussuunnittelussa on huomioitu taitavasti nämä erikoiset luontokohteet. Nämä on syytä huomioida
myös vastaisuudessa.
Alueella esiintyvät uhanalaiset lajit tulisi huomioida (hiirihaukka, härkälintu sekä tataarikohokki)
sekä samoin vastuulaji lapinleinikki.
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LIITTEET

Karttaan on pinkillä merkattu inventoidussa mukana olleet alueet, joista kartta ja ilmakuvien sekä
aiempien tietojen perusteella valittiin 4 tarkempaa inventointikohdetta. Tarkemmat kohteet ovat
merkitty harmaalla sekä numeroitu.
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Erillinen lista inventointialueen lähteistä sekä huomioonotettavista kasveista.
GPS-piste

Kohde

Koordinaatit

Koordinaatit

1

meso-eutrofinen lähde

7402823

521650

2

meso-eutrofinen lähde 7402832

521649

jatkuu
3

korpihete

7402850

521639

4

korpihete jatkuu

7402874

521621

5

korpilähde

7402778

521613

6

korpilähde jatkuu

7402754

521589

7

mesotrofinen lähde

7402634

521435

8

mesotrofinen

lähde 7402579

521394

lähde 7402562

521382

jatkuu
9

mesotrofinen
jatkuu

10

korpihete

7402363

521386

11

mesotrofinen lähde

7402594

521861

12

mesotrofinen

lähde 7402584

521872

jatkuu
13

lähde

7402561

521894

14

mesotrofinen hete

7402549

521863

15

laaja lähdesuo

7402513

521862

16

meso-eutrofinen lähde- 7402471

521829

suo
17

lähteen reunaosa, let- 7402438
tolajeja

521809
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18

lapinleinikki

7402280

521970

19

lähde

7402286

522033

20

lähde

7401999

522047

21

tataarikohokki (esiinty- 7399784

520964

män W-reuna)
22

tataarikohokki (esiinty- 7399750
män E-reuna)

521132

