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1 Tausta ja tavoite
Tämä luontoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patovaaran alueelle suunnitellun biojalostamoa koskevaa ympäristövaikutusten arviointia varten (YVA). Viime kesällä Patovaaran ja Sipovaaran alueelle on tehty luontoselvitys yleiskaavaa varten (Kangas, 2015). ELY-keskukselta ylitarkastaja Pekka Hervalta
tuli täydennyspyyntö koskien niitä alueita, joita Patovaarassa ei aiemmin oltu käyty sekä lisäksi erilliset kartoitukset koskien lepakkoja, viitasammakkoa sekä linnustoa. Tässä luontoselvityksessä on huomioitu lisäselvitykset koskien luontotyyppejä, kasveja ja eläimiä. Erilliset lajiselvitykset koskien lepakkoja, viitasammakkoja
ja linnustoa ovat tämän selvityksen ulkopuolella. Toki näistä maininta, jos niitä on havaittu kartoituksen yhteydessä.
Inventoitu alue sijaitsee Kemijärven kaupungin koillispuolella. Alue rajautuu itäpuolella Patovaaran tielle.
Lännessä Kemijärveen. Pohjoinen raja kulkee Välikorven pohjoispuolella ja etelässä inventointi alue rajoittuu
suunnitellun rautateiden pohjoispuolelle. Inventointialue näkyy liitteessä numero 1.
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. Lisäluontoselvitystä koskevat
maastotyöt tehtiin 13.7. ja 18.8.2016. Lisäksi alueella tehtyjen lepakkoinventointien yhteydessä tehtiin luontohavainnointia lisäluontoselvitystä silmällä pitäen. Lepakkoinventointien yhteydessä saatiin hajahavaintoja
linnustosta.
2 Luontokohteiden arvottaminen
Maastokartoituksessa huomioitiin seuraavat luontoarvot, joilla on laissa määriteltyä suojelullista arvoa. Lisäksi huomioitiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa arvioituja luontotyyppejä, joista kaikilla ei kuitenkaan ole suojelustatusta.
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
 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 Uhanalaiset luontotyypit
Inventointialueelta kartoitettiin Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulosten (LUTU) mukaiset PohjoisSuomen uhanalaiset luontotyypit. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät lettoluontotyypit, perinnebiotoopit ja tulvaniityt. Lisäksi havainnoitiin vähän tunnettuja luontotyyppejä kuten esimerkiksi arokosteikkoja.
2.5 Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit
Lisäksi lajikohtaisia suojelumääräyksiä koskien kartoitettiin seuraavat:
 Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvi- ja eliölajien esiintymät (LSL 46 § ja 47§)
 Luontodirektiivin II ja IV (a) tarkoittamien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lintudirektiivin liitteen I lajit
 Suomen vastuulajit
3 Patovaara
Patovaaran kallioperä koostuu graniitista. Maaperä on muodostunut pääasiassa sora- ja hiekkamoreenista
sekä pieneltä alalta alueen itäosassa moreenipeitteisestä harjusta tai muusta kerrostumasta. Alue kuuluu
pohjoisboreaaliseen metsäkasvivyöhykkeeseen ja suokasvillisuusvyöhykkeeltään Peräpohjolan aapasoihin.
Patovaara ei sijaitse pohjavesialueella. Siellä ei myöskään esiinny muinaismuistokohteita tai -alueita. Nämä
tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan antamiin tietoihin 18.10.2016. Itä-Lapin maakuntakaavassa vuodelta 2004. Patovaara on merkattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
3.1 Luontotyypit
Koska tämä selvitys on täydennys aiempaan alueelle tehtyyn luontoselvitykseen, niin kerran käydyistä alueista ei erikseen mainita, ellei kohteilta löytynyt jotain uutta tietoa.
Hiidenlammesta 290 metriä koilliseen sijaitsee avohakkuualueen keskellä hakkaamaton metsäsaareke. Tämä noin 26 aarin saareke on lehtomaista kangasta. Havaittavissa on vanhoja harvennuksen jälkiä. Lehtomaisella kankaalla kasvaa runsaasti haapoja, lisäksi on koivua, harmaaleppää ja kuusta sekä katajaa (Kuva
1). Kasvillisuudessa esiintyy varpujen lisäksi mm. metsäkurjenpolvi, lillukka, metsämaitikka, riidenlieko, metsäimarre, metsätähti, sudenmarja, korpi-imarre, maariankämmekkä ja kultapiisku. Sammallajistossa lehtomaisuudesta kertoo metsäliekosammal. Korpisuutta ilmentää rahkasammaleet. Harvennusten seurauksena
kuviolla on useita vanhoja kantoja, osa hyvin järeitä kuusen kantoja. Lahopuuta ei juuri esiinny. Lähteisyyttä
on voinut olla kuviolla aiemmin mutta nyt ympäristön maanmuokkaukset ovat muuttaneet niin, ettei lähteisyyden ilmentäjiä ole enää jäljellä. Kasvillisuus jatkuu rehevänä länteen päin avohakkuualueella, jossa esiintyy oravanmarjaa, mesimarjaa ja kultapiiskua.
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Kuva 1 Hiidenlammen koillispuolella sijaitseva lehtomainen kangas.

Kasvillisuus säilyy rehevänä vanhalle puronuomalle saakka. Vanha puronuoma Hiidenlammen pohjoispuolella on vielä havaittavissa, vaikka ojitus on vaikuttanutkin selvästi kuivattavasti alueeseen. Luonnontilaisimmillaan ojitusalueen itäpuolella lajistossa esiintyy hetesirppisammalta, villapääluikkaa, heterahkasammalta,
suohorsmaa, rassisammalta ja kalvaskuirisammalta. Kasvillisuus siis koostuu meso-eutrofisista lähteisyyttä
ilmentävästä suolajistosta. Varsinainen ojitusalue on korpi- ja rämekasvillisuuden vallitsema.
Jo aiemmin Hiidenlammen koillispuolella olevassa metsikkökuviolla on havaittu lapinleinikkiä. Lapinleinikki
on rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji sekä Suomen vastuulaji. Lajin esiintymä on rajattu karttaan, joka näkyy liitteessä 2. Lapinleinikki esiintymän alueella on myös metsälain 10 §:n erityisen arvokas
elinympäristö metsäkortekorpi.
Metsäkortekorven itäpuolella on metsälain 10 §:n lähdekorpi. Selvää lähteen purkautumispintaa ei ole, mutta
kohteessa on selvää vedenpurkaumaa. Lajistossa esiintyy mm. metsäkorte, metsäkurjenpolvi, lillukka, riidenlieko, hiirenporras, mustikka ja metsätähti. Kohde ei ole kaikkein edustavin lähdekorpi ja rajan vetoa metsälain 10 §:n metsäkortekorpeen on hyvin vaikea tehdä.
Hiidenlammen luoteispuoleisella metsikkökuviolla on ihmisen toimesta ojaa syvennetty, mutta ympäristöä
voisi kuitenkin kuvata luonnontilaisenkaltaiseksi. Kuviolla on saniaiskorpea, joka myös on metsälain 10 §:n
erityisen arvokkaita elinympäristöjä (Kuva 2). Puustossa esiintyy hyvin järeitä ja iäkkäitä kuusia. Koivuja,
tuomea, haapaa, pihlajaa ja harmaaleppää sekä yksittäisiä järeitä mäntyjä esiintyy myös. Kasvillisuudessa
esiintyy hiirenportaan lisäksi terttualpia, rantatädykettä, mataralajia, kurjenjalkaa, vadelmaa, orvokkilajia,
oravanmarjaa, metsätähteä, lillukkaa ja vehkaa sekä lehväsammalia. Ojan kaivuun myötä välipinnat ovat
hieman kuivahtaneet.

4

Kuva 2 Saniaiskorven ryteikköistä kuusikkoa ja lehtipuustoa.

Hiidenlammen länsipuolelle on tehty läjitysalueet. Jo aiemmin on kierretty rannan aluetta ja nyt vielä tarkennettiin käynneillä Hiidenlammen länsipuolella sijaitsevan rannan kasvillisuutta.
Kesän sateiden takia Kemijärven vedenpinta oli korkealla lähes koko kesän. Hiidenlammesta 450 metriä
lounaaseen on rannan tuntumassa luhtaisuudesta kertovaa kasvillisuutta hyvin kapeana vyöhykkeenä. Lajistossa esiintyy mm. luhtakastikkaa, kurjenjalkaa, palmusammalta, mesimarjaa, terttualpia, myrkkykeisoa,
järvikortetta sekä katajaa ja pajua. Ranta on kivikkoinen. Hyvin pienellä alalla on viiltosaravaltainen saraikko,
jossa on myös rentukkaa, kurjanjalkaa, jouhivihvilää ja pallosaraa (kuva 3). Rannan tuntumassa esiintyy
mäntyä, kuusta, koivua ja haapaa. Rannassa kasvaa myös pohjanleinikkiä ja luhtalitukkaa. Muuta lajistoa
rantavyöhykkeellä ovat mm. suoputki, karhunputki ja rantamatara.

Kuva 3 Pienialainen saraikko niemen eteläpuolella.

Läjitysalueen länsipuolella olevissa niemekkeissä on uudistuskypsää männikköä ja kuusta (Kuva 4). Lajisto
on tuoreen kankaan varpulajistoa. Lisäksi rannan tuntumassa on vadelmapensaita. Lahopuustoa esiintyy
niukasti. Metsien ikä ranta-alueella vaihtelee nuoresta kasvatusmetsästä uudistuskypsään metsään. Kauttaaltaan on havaittavissa metsätaloudentoimia ja lahopuustoa ei esiinny juurikaan. Lahdenpoukamissa vesikasveina esiintyy rantapitkäpalkoa, ulpukkaa ja ahvenvitaa. Rannassa on hiekkapohja.
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Kuva 4 Läjitysalueen länsipuolen niemekkeellä on puuton aukea, jossa ehkä ollut tukkirekan kääntöpaikka.

3.2 Kasvit
Lajisto on alueella hyvin tyypillistä Keski-Lapin graniittipohjaisen kallioperän kasvillisuutta. Patovaaran inventointialueelta puuttuvat selkeät runsasravinteisen maaperän harvinaisemmat kasvilajit. Lehtomaisissa kangasmetsissä sekä metsäkorte- ja saniaiskorvissa lajisto on selkeästi rehevämpää ja monipuolisempaa. Samoin lähteissä sammalkasvillisuus poikkeaa selkeästi ympäristön lajistosta. Nämä alueet ovat jääneet hakkuiden ulkopuolelle. Alueella esiintyy muutama tyypillinen keskiravinteisten maaperien huomioitavia lajeja.
Näitä ovat lapinleinikki sekä ahokissankäpälä.
Lapinleinikki on valtakunnallisesti elinvoimainen (LC), rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, Suomen vastuulaji. Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen (RT). Lapinleinikkiä kasvaa todella runsaana
Hiidenlammen koillispuolella olevassa metsäkortekorvessa. Käyntiajankohtana havaittiin lähes pari sataa
steriiliä versoa. Lapinleinikin esiintymä on rajattu karttaan, joka on liitteessä 2.
Lapinleinikin lisäksi alueella esiintyy silmälläpidettävää (NT) ahokissankäpälää. Tätä esiintyy sorapaljastumalla muutama yksittäinen verso. Ahokissankäpälää esiintynee alueella satunnaisesti muuallakin, mutta
kukkimattomana se on vaikea havaita. Ahokissankäpälä on alueella tyypillinen ja hyötyy usein ihmisen toimista, esimerkiksi tienpientareilla se on yleinen laji.

3.3 Nisäkkäät ja linnut
Alueella havaittiin jäniksen, oravan sekä ketun jälkiä ja jätöksiä. Lisäksi poro on alueella yleinen. Pienpedoista ei ole havaintoa, mutta näistä voi tulla havaintoja keväällä 2017, kun alueella käydään tekemässä viitasammakkokartoitus. Lumijäljistä pienpetojen jäljet ovat helpommin havaittavissa. Havaintoja pyritään tekemään erityisesti saukosta, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.
Linnustosta tehtiin havainnointia alueella satunnaisesti. Tänäkin kesänä rauhoitettu ja vaarantunut (VU) hiirihaukka pesi alueella. Lisäksi tehtiin havainto hiiripöllöstä, joka on rauhoitettu ja lintudirektiivin liitteen I:n laji.
Hiiripöllö havainto on merkattu karttaan, joka on liitteessä 2. Toinen kirjaamaton havainto hiiripöllöstä tehtiin
sähkölinjan läheisyydessä, kirjatusta havaintopaikasta etelään päin. Metsäkanalinnuista alueella esiintyivät
rauhoitettu ja lintudirektiivin liitteen I:n laji metso sekä rauhoitettu ja vaarantunut (VU) riekko. Kaksi koppeloa
havaittiin yhdesti liitteenä olevan kartan mukaisesti. Rikkoja havaittiin kerralla viisi kappaletta. Todennäköisesti runsaan marjasadon ansiosta koppelot ja riekot olivat ruokailemassa inventointialueella.
3.3 Lepakot ja viitasammakko
Lepakkokartoitus tehtiin kesällä 2016. Tästä on erilliskartoitus Lepakkoselvitys Patovaaran alueen YVA:a
varten. Lepakkoja havaittiin pari kertaa alueella (Kangas, 2016).
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Viitasammakkokartoitus tehdään alueella toukokuussa 2017, josta tehdään erillinen raportti.
4 Arvokkaiden luontokohteiden arvioiminen
Arvokkaita luontotyyppejä on edellisen kartoituksessa lisäksi esiin tullut luonnontilaisenkaltainen saniaiskorpi, joka on merkitty myös liitteenä olevaan karttaan (Liite 2). Saniaiskorpi on metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, kuten myös metsäkortekorvet ja lähdekorvet, joita myös alueella esiintyy. Metsäkortekorven itäpuolella oleva lähdekorpi ei ole kaikkein edustavimpia. Rajan veto metsäkortekorven ja lähdekorven välille on hyvin vaikea määrittää. Toisaalta molemmat ovat Metsälain 10 §:n kohteita, joten merkitystä
niiden erottamiselle ei ole. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa metsäkortekorvet on luokiteltu Pohjois-Suomessa vaarantuneeksi (VU) ja saniaiskorvet ja lähdekorvet ovat luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT)
luontotyypeiksi.
Rauhoitettuja eläimiä ei saa pyydystää eikä tappaa, linnunmunia ei saa ottaa eikä pesiä siirrellä. Rauhoitet-

tuja lintuja alueella ovat mm. hiirihaukka, hiiripöllö, metso ja riekko. Rauhoitetun kasvin tai sen osan
poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. Rauhoitetuista kasveista alueella esiintyy lapinleinikkiä.
Osa uhanalaisista lajeista on luonnonsuojeluasetuksessa määritelty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Ne kuuluvat uhanalaistarkastelussa luokkiin äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) ja vaarantunut (VU). Tällaisen erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä
heikentää. Vaarantuneita lajeja alueella ovat mm. hiirihaukka ja riekko. Hiirihaukalla on alueella pesä ja tämä
tulisi huomioida maankäytöllisissä toimissa. Riekko on tuskin alueella pesivä, sillä siitä tehtiin ainoastaan yksi
ainoa havainto alueella.
Muista huomioitavaa on lajistossa lapinleinikin sekä ahokissankäpälän esiintymät. Lapinleinikillä on useita
suojelullisia statuksia, mutta ne eivät varsinaisesti vaikuta maankäytön toimiin. Lapinleinikin ja ahokissankäpälä olisi hyvä huomioida, jos mahdollista maankäytön suunnittelussa.
Liitteessä numero neljä on kuvattu huomiotavien kasvien ja muun inventoinnin yhteydessä havaitut lintuhavainnot.

5 Yhteenveto
Ihmisen toiminnasta näkyy alueella runsaasti jälkiä. Uusien läjityskasojen sekä puunlastausaseman myötä
maisemassa on tapahtunut muutoksia. Siitä huolimatta alueella on luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia
arvokkaita luontokohteita ja myös lajistossa löytyy mm. hiirihaukan pesä. Kesien 2015 ja 2016 inventointien
arvokkaat kohteet on esitelty kartassa, joka on liitteenä 3. Nämä kohteet olisi syytä huomioida mahdollisuuksien mukaan alueen maankäyttöä suunnitellessa.
Erityisesti vaarantunut (VU) hiirihaukka pesineen on luonnonsuojelulaissa mainittu erityisesti suojeltavaksi
lajiksi. Sen esiintymispaikkaa ei saa hävittää.
Metsälain 10 §:n kohteet (metsäkortekorpi, saniaiskorpi ja lähdekorpi sekä lähteet, lähdesuot ja lähdepurot)
ovat Metsälain erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Näiden elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee
tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Vesilain 11 §:n mukaan lähteiden luonnontilan
vaarantaminen on kielletty.
Muut Patovaaran arvokkaiksi elinympäristöiksi mainitut kohteet on hyvä huomioida maankäytössä mahdollisuuksien mukaan. Näitä ovat mm. lapinleinkin ja ahokissankäpälän esiintymät. Sekä ne luontotyypit, jotka
eivät sisälly metsälain 10 §:n tai vesilain 11 §:n kohteisiin, mutta on arvioitu luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi tai vaarantuneeksi Pohjois-Suomessa, olisi hyvä huomioida. Tällainen on
esimerkiksi alueella oleva lettoneva Hiidenlammen pohjoispuolella oleva lähteinen suoalue.
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LIITTEET
Liite 1
Patovaaran inventointialue rajattu punaisella.
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Liite 2
Kesän 2016 luontokartoituksen arvokkaiden luontotyyppien sekä lajien paikat.
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Liite 3
Kesän 2015 ja 2016 inventointien arvokkaat luontokohteet.

11
Liite 4
Erillinen lista inventointialueen huomioonotettavista kasveista ja linnustosta.
Kohde

Kuvaus

Suojelustatus

Koordinaatit

Koordinaatit

hiirihaukka, pesä

pesä

7402200

522100

ahokissankäpälä

yksittäinen,
fertiili

rauhoitettu, vaarantunut (VU)
silmälläpidettävä
(NT)

7402029

523082

lapinleinikki

40 steriili / 1 m2
alalla

7402272

522025

lapinleinikki

150 steriili / 5 m2
alalla

7402292

522024

lapinleinikki

40 steriili /4m2
alalla

7402312

522057

lapinleinikki

30 steriili 2 m2
alalla

7402312

522085

lapinleinikki

150 steriili 10 m2
alalla

7402225

522087

lapinleinikki

20 steriili
alalla

7402211

521991

metso

2 kpl

rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, luontodirektiivin II ja
IV liitteen laji,
vastuulaji
rauhoitettu, lintudirektiivin I laji

7402090

521456

hiiripöllö

1 kpl saalistava

rauhoitettu, lintudirektiivin I laji

7402394

522348

riekko

5 kpl

rauhoitettu, vaarantunut (VU)

7402299

521766

2

1m2

