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AINEISTO JA MENETELMÄT
Leväsuolle suunnitellaan turvetuotantoaluetta, jonka tuotantopinta-ala on 228,9 ha. Suon
ojittamattomalle osalle (noin 166 ha) on tehty kasvillisuusselvitys kesällä 2009 (Pöyry
Environment Oy 2009). Tämä täydentävä kasvillisuusselvitys kohdistuu Leväsuon ojitettuihin
osiin. Lisäksi maastossa kartoitettiin rauhoitetun suovalkun esiintymiä.
Maastoinventoinnin ja raportin on laatinut biologin koulutuksen omaava kokenut
kasvillisuuskartoittaja. Maastotöihin oli käytettävissä kaksi työpäivää (20 h) ja ne tehtiin 7. ja
26.7.2010. Leväsuon kasvillisuustyyppien määrittäminen aloitettiin tarkastelemalla ilmakuvaa ja
maastokarttaa sekä alueelta aikaisemmin laadittuja kasvillisuusselvityksiä (Pöyry Environment
Oy 2009, Rehell 1999). Uhanalaisten putkilokasvien, sammalten ja kääpien esiintymätiedot
tarkistettiin Suomen ympäristökeskuksen tiedostoista (Heidi Kaipiainen-Väre 1.6.2010).
Maastossa selvitysalue kierrettiin joka puolelta niin, että kasvillisuustyyppien vaihtelu saatiin
selvitettyä. Apuna käytettiin ilmakuvaa ja peruskarttaa sekä alueelta aiemmin laaditun
selvityksen kartta-aineistoa.
Raportointi on tehty turvetuotannon lupahakemusten luontoselvitysohjeistusten (PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus 2009) mukaan. Alueen suotyypit on määritetty Eurolan ym.
(1995) mukaan. Suotyyppien ja lajiston määrittämisessä käytetyt oppaat on lueteltu luvussa 7.
Vaikka selvitysalue on tutkittu joka puolelta ja luonnontilaisilta osiltaan myös rajauksen
ulkopuolelta, ei esim. kaikkia alueella esiintyviä kasvilajeja tai huomioitavien lajien esiintymiä
ole mahdollisesti havaittu. Rajallisen maastoajan vuoksi selvityksen tulokset eivät voi olla
täysin kattavat.

2

ALUEEN YLEISKUVAUS
Leväsuo sijaitsee noin 18,5 km Pyhäjärven kaupungista koilliseen. Selvitysalueen sijainti on
esitetty liitteen 1 kartalla ja aluerajaus liitteessä 2.
Suomen suoaluejaossa Leväsuo kuuluu Pohjanmaan-Kainuun aapasuoalueeseen. Pohjanmaan ja
Suomenselän alueiden tasaisuus suosii laajojen aapasoiden esiintymistä. Kasvukauden pituus on
alueella reilusta neljästä viiteen kuukautta (Eurola 1999). Suhteellisen vaatimattomasta
kevättulvasta johtuen suot ovat kuivahkoja. Sekä rimpisyys että jänteisyys ovat yleensä heikosti
kehittyneitä. Avosoiden osuus on huomattava, erityisesti alueelle ovat luonteenomaisia
Sphagnum papillosum – valtaiset kalvakkanevat. Soiden reunoilla esiintyy lähinnä tupasvilla-,
pallosara- ja nevarämeitä (Kalliola 1973).
Leväsuon kasvillisuuskuviointi on esitetty liitekartassa 2. Liitteessä 3 on listaus alueella
havaituista putkilokasvi- ja sammallajeista. Liitteessä 4 on valokuvia maastokäynniltä ja niiden
ottopaikat on esitetty liitteessä 2.

2.1

Luonnontilaisuus
Leväsuon selvitysalue on kokonaan ojitettu ja suot ovat eriasteisesti muuttuneita. Ojitusalueiden
keskellä on Leväsuon ojittamaton lähes luonnontilainen aapasuo. Selvitysaluetta ympäröivät
hakatut kankaat ja ojitetut suot.
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Suoyhdistymä- ja suotyypit
Leväsuo on ollut ennen ojituksia varsin laaja aapasuoalue. Nykyisellään Leväsuon keskellä
oleva ojittamaton alue edustaa selkeästi välipintaista keskiboreaalista aapasuota.
Selvitysalueella suoyhdistymän edustavuus on laskenut ojitusten myötä.
Nevamuuttumat
Lyhytkorsinevamuuttuman (LkNmu) pohjakerroksen valtalajeina ovat jokasuonrahkasammal
Sphagnum angustifolium ja korpikarhunsammal Polytrichum commune. Kenttäkerroksessa
kasvavat tupasvilla Eriophorum vaginatum ja suokukka Andromeda polifolia. Vaivaiskoivu
Betula nana on lisääntynyt ojien vaikutuksesta kenttäkerroksessa, lisäksi sitä kasvaa tiheästi
ojien reunoilla, kuten myös mäntyä Pinus sylvestris.
Selvitysalueen itäreunan ojitusalueella ojittamattoman alueen vieressä on nevamuuttumaa
(Nemu), jossa pohjakerros on karhunsammal- ja rahkamättäistä. Pohjakerroksessa kasvavat
tupasvilla ja vaivaiskoivu. Männyn ja koivun Betula pubescens taimien kasvu on piristynyt.
Toisella nevamuuttumalla itäreunan ojitusalueen keskellä kenttäkerroksessa valtalajina on
siniheinä Molinia caerulea. Paikoin kasvaa katajaa Juniperus communis.
Rämemuuttumat
Tupasvillarämemuuttumalla (TRmu) kenttäkerroksen valtalajina on tupasvilla
pohjakerroksessa jokasuonrahkasammal. Puusto on paikoin jo melko kookasta mäntyä.

ja

Isovarpurämemuuttuman (IRmu) valtalajeina ovat suopursu Ledum palustre ja juolukka
Vaccinium uliginosum. Sammalista valtalajeina ovat jokasuonrahkasammal sekä seinäsammal
Pleurozium schreberi.
Vaivaiskoivurämemuuttuman (VkRmu) valtalajina on vaivaiskoivu Betula nana. Pohjakerros on
jokasuonrahkasammalvaltainen. Puusto on mäntyä.
Paikoin rämemuuttumien kasvillisuus lähentelee turvekankaita.
Korpimuuttumat
Ruohoista korpimuuttumaa (Kmu) esiintyy selvitysalueen länsilaidalla. Puusto on tiheää koivua
Betula pubescens ja pajukkoa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. korpikastikka Calamagrostis
purpurea, metsäkorte Equisetum sylvaticum, metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana ja hilla
Rubus chamaemorus. Pohjakerroksessa esiintyy karhunsammalia.
Turvekankaat
Selvitysalueella esiintyy jo mustikkaturvekankaaksi (II), (Mtkg II) luokiteltavaa metsikköä.
Puustossa esiintyy koivua, mäntyä ja alikasvoksena kuusta Picea abies. Kenttäkerroksessa
kasvavat mm. metsäalvejuuri, metsäkorte ja tähtitalvikki Moneses uniflora sekä varvuista
mustikka Vaccinium myrtillus ja puolukkaa Vaccinium vitis-idaea. Aukkoisessa
pohjankerroksessa vallitsevat kangaskynsisammal Dicranum polysetum ja seinäsammal.
Välipinnoilla esiintyy vielä laikuittain rahkasammalia, kuten korpirahkasammalta Sphagnum
girgensohnii.

2.3

Maisema ja virkistyskäyttö
Leväsuo sijaitsee syrjäisellä seudulla eikä lähistöllä ole asutusta. Selvitysalue on ojitettua ja
maisemaltaan sulkeutunutta. Alueella ei näkynyt virkistyskäytön jälkiä. Turvetuotantoalue tulisi
näkymään selvitysalueen itäpuolella kulkevalle metsäautotielle. Turvetuotannossa alue
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muistuttaisi lähinnä maataloustuotannossa olevaa peltoa, paitsi että turvesuo on kesäajan
kasviton (Turveteollisuusliitto ry 2002).
Leväsuo ei vaikuta kovin hyvältä hillasuolta. Hillan lehtiä näkyi paikoin. Karpaloa kasvoi
ojittamattomalla suoalueella.
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SUOJELUALUEET JA ALUEVARAUKSET
Valtion ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan (2010) mukaan Leväsuon selvitysalueella ei
sijaitse Natura 2000 -alueverkostoon kuuluvia kohteita, suojelualueita tai suojeluohjelmiin
kuuluvia kohteita.
Lähin suojelualue on suon koillispuolella noin 3,6 km päässä sijaitseva Sammakkolammen
metsä Natura 2000 -alue (FI1104407). Kyseisellä Natura 2000 -alueella sijaitsee myös
Sammakkolehdon yksityinen suojelualue (YSA117833) ja Sammakkolammen metsän vanhojen
metsien suojeluohjelma-alue (AMO110540). Noin 4,5 km selvitysalueesta koilliseen sijaitsee
Kärsämäenjärvien Natura-alue (FI1002002), jolla sijaitsee myös Kärsämäenjärvien
luonnonhoitometsä (SSO110359) ja Kärsämäenjärvien soidensuojelualue (SSA110093).
Leväsuon länsipuolella noin 4,5 km etäisyydellä sijaitsee Haudannevan Natura-alue
(FI1002004). Suojelualueiden sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010) Leväsuo on merkitty
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Merkinnällä osoitetaan
suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita sekä merkittävimmät uhanalaisten
kasvien alueet.

4
4.1

LUONTOTYYPIT
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain (§ 29) nojalla suojeltavia luontotyyppejä.

4.2

Vesilain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei ole vesilain 1. luvun 15 a ja 17 a § mukaisiin vesiluonnon suojelutyyppeihin
kuuluvia kohteita.

4.3

Metsälain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei ole metsälain § 10 mukaisiin metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvia kohteita.

4.4

Uhanalaiset luontotyypit
Leväsuon selvitysalueen luontotyypit ovat ojitusten vuoksi kasvillisuudeltaan ja hydrologialtaan
jo siinä määrin muuttuneita, että kaikkia alkuperäisiä suotyyppejä ei pystytä varmuudella
esittämään. Selvitysalueen luontotyyppien uhanalaisuus on esitetty taulukossa 1 (Raunio ym.
2008 mukaan). Leväsuo kuuluu luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa Etelä-Suomen osaalueeseen. Uhanalaisia luontotyyppejä ovat äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), erittäin
uhanalaisiksi (EN) ja vaarantuneiksi (VU) luokitellut tyypit.
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Taulukko 1. Leväsuon selvitysalueella esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion
ym. (2008) mukaan (EN = erittäin uhanalinen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC =
säilyvä).

Suotyyppi
Nevat
Minerotrofiset lyhytkorsinevat
Rämeet
Tupasvillarämeet
Isovarpurämeet
Suoyhdistymätyyppi
Välipintaiset keskiboreaaliset
aapasuot

Etelä-Suomi

Koko maa

VU

LC

NT
NT

NT
LC

EN

EN

Selvitysalueella esiintyvistä suotyypeistä vaarantuneiksi (VU) luokitellaan lyhytkorsinevat.
Silmälläpidettäviksi (NT) suotyypeiksi luokitellaan tupasvillarämeet ja isovarpurämeet.
Suoyhdistymistä välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN).
Luokituksen mukaan luontotyypin esiintymien voidaan katsoa olevan laadultaan hyvässä tilassa,
jos ojitukset tai muu maankäyttö eivät ole muuttaneet suoluontotyypin esiintymien hydrologiaa
eikä niillä ole merkittäviä hakkuita. Selvitysalueen kasvillisuus on muuttunutta ojitusten
johdosta, eikä niitä voida pitää enää luonnontilaisina.
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5.1

LAJIT
Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän, eikä maastokäynnillä havaittu luontodirektiivin liitteeseen
IV(b) kuuluvia lajeja.

5.2

Erityisesti suojeltavat lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän, eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojeltavia lajeja.

5.3

Rauhoitetut lajit
Leväsuon ojittamattomalla osalla on havaittu rauhoitettua suovalkkua Hammarbya paludosa
vuonna 1996. Lajirauhoituksen lisäksi suovalkku on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi (RT)
vyöhykkeellä 3a (keskiboreaalinen, Pohjanmaa). Suovalkkua ei ole löydetty vuosien 1998
(Rehell) eikä 2009 (Pöyry Environment) kasvillisuusselvityksissä. Myöskään kesällä 2010 lajia
ei havaittu. Suovalkku on vaikeasti havaittava laji, jonka kukinta vaihtelee vuodesta toiseen.
Suovalkun esiintymäpaikat olivat kesällä 2010 kuivahtaneet.

5.4

Uhanalaiset lajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän, eikä maastokäynnillä havaittu uhanalaisia lajeja.
Leväsuon ojittamattomalla osalla on havaittu vaarantunutta lettosaraa Carex heleonastes vuonna
1998. Lettosaraa ei löydetty vuosina 2009 eikä 2010. Lettosara on herkkä ojituksille ja yleensä
jo vähäinen kuivahtaminen on sille kohtalokasta. Lettosaran esiintymäpaikka oli kuivahtanut.

5

5.5

16WWE0466

Suomen vastuulajit
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän, eikä maastokäynnillä havaittu Suomen kansainvälisiä
vastuulajeja.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Leväsuon selvitysalue on kauttaaltaan ojitettu ja pitkälle muuttunut. Sen keskelle jää ojittamaton
suoalue, jonne on tehty kasvillisuusselvitys vuonna 2009. Selvitysalueella on räme-, korpi- ja
nevamuuttumia sekä turvekankaita. Lisäksi alueella on pieniä kangasmaasaarekkeita. Ojitusalue
on vaikuttanut myös ojittamattoman alueen reunaosien kasvillisuuteen.
Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueverkoston
kohteita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia aluerajauksia. Lähin huomioitava
kohde on noin 3,6 km selvitysalueesta koilliseen sijaitseva Sammakkolammen metsä Natura
2000 -alue (FI1104407).
Alueella ei esiinny luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita.
Selvitysalueen luontotyypit ovat ojitusten vuoksi muuttuneita. Alueen luontotyypeistä
luokitellaan vaarantuneiksi (VU) minerotrofiset lyhytkorsinevat ja silmälläpidettäviksi (NT)
tupasvillarämeet ja isovarpurämeet. Suoyhdistymätyypeistä välipintaiset keskiboreaaliset
aapasuot on luokiteltu Etelä-Suomen alueella erittäin uhanalaisiksi (EN).
Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu suojeltavia kasvilajeja.
Rauhoitettua suovalkkua ei etsinnöistä huolimatta löydetty sen esiintymäpaikalta Leväsuon
ojittamattomalta osalta. Alue oli kuivahtanut.
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Liite 1. Selvitysalueen sijainti ja aluetta ympäröivät suojelualueet
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Selvitysalueella havaittu kasvilajisto
Putkilokasvit
Andromeda polifolia
Betula nana
Betula pubescens
Calamagrostis purpurea
Calluna vulgaris
Carex canescens
Carex chordorrhiza
Carex globularis
Carex magellanica
Carex pauciflora
Carex rostrata
Chamaedaphne calyculata
Comarum palustre
Deschampsia flexuosa
Dryopteris carthusiana
Equisetum fluviatile
Equisetum sylvaticum
Empetrum nigrum
Eriophorum vaginatum
Juniperus communis
Ledum palustre
Lycopodium annotinum
Melampyrum sylvaticum
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea
Moneses uniflora
Picea abies
Pinus sylvestris
Rubus chamaemorus
Salix aurita
Salix phylicifolia
Sorbus aucuparia
Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

suokukka
vaivaiskoivu
hieskoivu
korpikastikka
kanerva
harmaasara
juurtosara
pallosara
riippasara
rahkasara
pullosara
vaivero
kurjenjalka
metsälauha
metsäalvejuuri
järvikorte
metsäkorte
variksenmarja
tupasvilla
kataja
suopursu
riidenlieko
metsämaitikka
raate
siniheinä
tähtitalvikki
kuusi
mänty
hilla
virpapaju
kiiltopaju
pihlaja
metsätähti
mustikka
karpalo
juolukka
puolukka
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Sammalet
Aulacomnium palustre
Dicranum polysetum
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune
Polytrichum strictum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum capillifolium
Sphagnum centrale
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum papillosum
Sphagnum rubellum

suonihuopasammal
kangaskynsisammal
metsäkerrossammal
seinäsammal
korpikarhunsammal
rämekarhunsammal
jokasuonrahkasammal
kangasrahkasammal
vaalearahkasammal
sararahkasammal
ruskorahkasammal
korpirahkasammal
kalvakkarahkasammal
rusorahkasammal

Jäkälät
Cladonia arbuscula
Cladonia rangiferina
Cladonia stellaris
Cladonia sp.

valkeaporonjäkälä
harmaaporonjäkälä
palleroporonjäkälä
torvijäkälä lajeja
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Valokuvia selvitysalueelta

Kuva 1. Vaivaiskoivurämemuuttumaa alueen pohjoisosassa.

Kuva 3. Koivuvaltainen mustikkaturvekangas II.

Kuva 2. Tuoreen kankaan männikköä.

Kuva 4. Mäntyvaltaista mustikkaturvekangasta.
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Kuva 5. Näkymä Leväsuon ojittamattomalle suolle.

Kuva 7. Siniheinää kasvava entinen rimpipainanne.

Kuva 6. Lyhytkortista nevamuuttumaa.

Kuva 8. Koivua ja alikasvoskuusta mustikkaturvekankaalla.
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Kuva 9. Tuoreen kankaan kuusikkoa.

Kuva 10. Rahkamättäistä ja karhunsammaleista
nevamuuttumaa.

.

Kuva 11. Tupasvillarämemuuttumaa alueen itäosassa.

Kuva 12. Isoalvejuurta kasvoi alueella paikoin runsaasti.

