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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Sito Oy:n tilaaman Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV voimajohdon VED kasvillisuusselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida
voimajohdon mahdollisia vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Sito Oy laatii wpd Finland Oy:lle ympäristövaikutusten arviointia.
wpd Finland Oy suunnittelee enintään 17 tuulivoimalan
rakentamista Nuolivaaran alueelle, joka sijaitsee Kemijärvellä.
Suunniteltu hankealue sijaitsee noin 24 kilometriä Kemijärven
keskustan koillispuolella (kuva 1). Voimajohdon linjaukselle on
neljä vaihtoehtoista reittiä.
Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä
yhdistävistä maakaapeleista, kantaverkkoon liittymisasemasta
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Hankkeeseen sovelletaan YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoimalat tulevat
olemaan teholtaan 3–5 MW, jolloin tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi noin 90–200 MW. Suunniteltujen voimalayksiköiden maksimikorkeus on 250 metriä.
Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä toteutettiin voimajohtolinjauksen alueelta kasvillisuusselvitys, jonka perusteella voidaan arvioida 110
kV voimajohdon vaikutuksia sekä kasvillisuuteen että luontotyyppeihin.

Raportista
Tässä raportissa esitetään kesäkuun jälkipuoliskon aikana 2017 tehdyn kasvillisuusselvityksen
tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä, epävarmuustekijät sekä inventointien tulokset ja maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUeen yleiskuvaus
Voimajohtolinjan VED tutkimusalue käsittää Kemijärven keskustan koillispuolen ja Nuolivaaran tuulipuiston välisenä linjauksen (kuva 1). Kyseessä on 27 kilometriä pitkä reitti, jonka
seitsemän ensimmäistä kilometriä kulkevat Kemijärven keskustan koillispuolelta pohjoiseen
Seljänaavalle jo olemassa olevan linjan laiteilla. Reitti erkanee Seljänaavalta koilliseen kohti
Nuolivaaraa ylittäen useita luonnontilaisia ja ojitettuja suoalueita. Suurimmat ovat Saukkoaapa, Lannanhaaranaapa ja Ahma-aapa. Kivennäismaita on linjauksen varrella melko niukasti.
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Kuva 1. Kemijärvi–Nuolivaara 110 kV -voimajohtoreitin VED tutkimusalue.

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Kemijärven keskustan ja Nuolivaaran välisen voimajohdon kasvillisuusselvityksestä vastasi
luontokartoittaja Pia Kangas. Raportin laati hänen lisäksi luontokartoittaja Santtu Ahlman.

tutkimusmenetelmät
Kemijärven ja Nuolivaaran välille suunnitellun VED-voimajohdon (kuva 1) kasvillisuus inventoitiin 20.–24.6., jolloin linjaus käveltiin läpi GPS-paikantimen kanssa. Tutkimusalueen kasvillisuutta tarkasteltiin osa-alueittain (kuva 2) siten, että linjan keskiosan molemmin puolin tutkittiin vähintään 50 metrin vyöhyke. Linjaus on suunniteltu useiden suoalueiden läpi, minkä
vuoksi kulkeminen ei ollut mahdollista kaikilta osin. Tällöin vetiset ja upottavat suot on kierretty mahdollisimman läheltä linjaan nähden. Maastotöiden aikana kirjattiin lajilistalle kaikki
havaitut putkilokasvit, myös villiintyneet koriste- ja hyötykasvit.
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Huomionarvoisten kasvillisuuskohteiden arvotuksessa on käytetty kolmiportaista luokitusta
seuraavasti: 1 = lakikohde, joka on säilytettävä suojeluperusteena olevan lain mukaan, 2 = arvokas alue, joka on uhanalaisuudeltaan joko äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen tai
vaarantunut, 3 = arvokas alue, joka suositetaan säilytettävän muiden syiden vuoksi. Tällaisia
syitä voivat esimerkiksi erityisen edustava luontotyyppi, nykymittakaavassa poikkeuksellisen
iäkäs puusto, suuri lahopuumäärä tai muu monimuotoisuus.

epävarmuustekijät
Kasvillisuusselvitys tehtiin osittain varhaiseen vuodenaikaan kiireellisen toimeksiannon vuoksi, minkä vuoksi kaikkia reittien varrella olevia putkilokasveja ei ole todennäköisesti löydetty.
Uhanalaisten lajien esiintyminen tutkimusalueella on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Lisäksi suotyypit saatiin määritettyä erittäin luotettavasti sammallajiston perusteella.

osa-aluekohtaiset kasvillisuuskuvaukset
Tässä osiossa esitetään jokaisen osa-alueen (kuva 2) kasvillisuuden kuvaus yleispiirteisesti.
Kustakin osa-alueesta on sivulla esimerkkivalokuva. Tekstissä edetään linjaa Kemijärven keskustan päästä kohti Nuolivaaraa. Peruskuvauksen lisäksi kerrotaan mahdollinen suojeluperuste sekä maankäyttösuositukset, mikäli alueelle sijoittuu arvokkaita luontokohteita. Nämä
arvokohteet kuvataan peruskuvausten jälkeen sivulta 14 lähtien.
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Alueen tyypillistä metsää. Kuvassa harvennettua mustikkaseinäsammaltyypin metsää.

					

Osa-alue 1 Kemijärvi–Ylimmäinenlampi

Kasvillisuuskuvaus:
Tämä osa suunniteltua Kemijärvi–Nuolivaaran välistä voimalinjaa on aiemman voimajohtolinjan rinnalla. Osuuden suot ovat pääsääntöisesti ojitettuja, paitsi Isonmaanaapa. Ojitettujen turvemaiden sekä kivennäismaalla kasvava metsä on nuorta tai varttuvaa. Iäkkäämpää puustoa
on harvassa.
Kivennäismaat ovat pääasiassa kuivahkon kankaan variksenmarja-mustikkatyyppiä
(EMT), niukemmin esiintyy tuoreen kankaan seinäsammalmustikkatyyppiä (HMT). Puusto on
pääasiassa mäntyvaltaista. Lisäksi seassa on hieskoivua ja kuusta sekä muutamia yksittäisiä
haapoja. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsevat varvut, kuten puolukka, mustikka ja variksenmarja. Kanervaa kasvaa hakkuuaukoilla runsaampana. Suopursua ja metsäkortetta on
soistuneiden metsien yhteydessä. Taimikoissa kasvaa ruohoja, kuten maitohorsmaa, metsälauhaa ja kevätpiippoa. Sammallajisto koostuu pääasiassa seinä- ja kerrossammalista. Soistuvimmilla tai ojitusalueiden läheisyydessä on karhunsammalta. Kynsisammalta esiintyy aukkokohdissa ja kantojen tyvellä.
Tuoreilla kankailla on enemmän ruohoisuutta ilmentävää lajistoa, muun muassa metsälauha, kevätpiippo ja kultapiisku. Mustikka on valtalajina varvuista. Riidenliekoa on seinäsammalmustikkatyypin metsissä.
Puuston ikä vaihtelee taimikosta uudistuskypsään metsään. Iäkkäämmissäkään metsissä
ei juuri löydy lahopuuta, sillä metsät on harvennettu tasaisesti. Taimikot ja nuoret metsät on
äestetty tai muulla keinoin muokattuja aloja.
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Isonmaanaavan kalvakkarahkanevaa.
Soissa vallitsevat oligotrofiset suotyypit, kuten isovarpuräme (IR), oligotrofiset lyhytkorsineva
(LkN) ja suursaraneva tai sitten rämeiden ja nevojen yhdistelmätyypit. Oligotrofisten lyhytkorsirämeiden (LkR) pääpuulajina on mänty. Vaivaiskoivu, suopursu, pullosara, tupasvilla, suokukka, karpalo, hilla, juurtosara, järvikorte, raate ja rahkasara ovat tyypillisimpiä soiden putkilokasveja. Vähäravinteisten soiden rahkasammaleet peittävät pohjakerrosta. Laajin ojittamaton
alue on Isonmaanaapa. Linjan kohdalta suo on pääasiassa oligotrofista kalvakkasuursaranevaa,
jonka pohjakerros koostuu kalvakkarahka- sekä aaparahkasammaleesta. Suursaroja eli pullo-,
jouhi- sekä juurtosaraa sekä tupasvillaa esiintyy runsaana. Isonmaanaavalla on runsaasti lähteitä idempänä. Näistä johtuen keskellä suota esiintyy hyvin pienialaisena juottina leton ja muitakin ravinteisempien soiden lajeja, esimerkiksi rimpisirppi-, aapasirppi- ja lettolierosammal
sekä lettolehväsammal. Putkilokasveista luhtavillaa sekä kurjenjalkaa kasvaa satunnaisesti.
Ravinteisimmillaan suot ovat lähteiden ja purojen alueella. Pienialainen lettoneva on ojitusalueiden välissä melko pohjoisosassa. Lettonevan lajistossa esiintyy nauhasammalta, kinnassammalta, keräpäärahkasammalta, tihkunuijasammalta ja aapasirppisammalta. Putkilokasvilajisto on melko tyypillistä koostuen saroista, villapääluikasta ja suo-orvokista.
Ojitusalueilla puuston kasvu vaihtelee. Karuilla rämeillä puusto on edelleen hyvin kitukasvuista. Rämeillä suovarvut vallitsevat. Ojan reunoissa – jossa on ravinteisuutta ja kosteutta
enemmän – kasvaa kurjenjalkaa, pajua, rentukkaa, suo-orvokkia, katajaa, metsätähteä, mesimarjaa ja talvikkia. Ojissa esiintyy rahkasammalien lisäksi kalvaskuirisammalta. Heinäaavan
pohjoispuolella olevassa ojan ympäristössä on luhtaisuutta, ja lajistossa on luhtamatara sekä
kalvaskuirisammal.
Arvokohteet: Linjalle osuu lähde, joka on esitelty erikseen (arvokohde 1), tihkupintainen puustoinen suo (2), lapinleinikki (3), lettonevaräme (4) ja lehto (5)
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Seljänaapaa väli-rimpipintoineen.
Osa-alue 2 Ylimmäinenlampi–Saukko-oja

					

Kasvillisuuskuvaus:
Tätä voimajohdon osa-aluetta hallitsevat laajat ojitetut ja puustoiset suoalueet sekä kaksi laajaa
oligotrofista aapasuoaluetta, Seljänaapa ja Huhdanaapa. Isorimpi on vielä kolmas aapasuokompleksi alueella. Se on kaventunut runsaasti ojitusten myötä. Luonnontilaisimmat kohteet
löytyvät laajoilta aapasoilta. Ojitusten ja metsänkäsittelyjen myötä luonnonarvot ovat vähäisiä.
Aluetta hallitsevat aapasuot ovat hyvin samantyyppisiä ravinteisuuden suhteen. Seljänaavan reunalla, jossa sijaitsee ojittamatonta suota, on oligotrofista lyhytkorsirämettä (LkR). Puusto koostuu kitukasvuisesta männystä. Lajistoa hallitsevat tupasvilla, sarat ja vähäravinteisten
soiden rahkasammaleet. Avosuo-osuus on pääasiassa oligotrofista lyhytkorsikalvakkarahkasammalnevaa. Edellä mainittujen lajien lisäksi esiintyy raatetta, leväkköä ja rahkasaraa. Rimmet ovat ruoppaisia ja paikoin täysin kasvittomia. Seljänaavan itäosassa ojitusalueen lähellä on
hieman ravinteisempaa kasvillisuutta. Hyvin pienialaisena esiintyy lettonevan lajistoa, kuten
kultasirppisammalta, aapasirppisammalta ja siniheinää. Huhdanaapa on hyvin samankaltainen kuin Seljänaapa.
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Saukko-ojan reunuskasvillisuutta.

Ojitusalueiden metsät ovat lajistoltaan hyvin monotonisia. Isovarpuisuus vallitsee kasvullisesti
heikoimmilla alueilla. Näiltä osin suopursu, vaivaiskoivu, suokukka, juolukka, variksenmarja
ja hilla hallitsevat kenttäkerrosta. Rahkasammaleet pohjakerroksessa ovat lähes yhtenäisenä
mattoina. Paikoin voi esiintyä kivennäismaan sammalia, kuten seinä-, karhu- ja kerrossammalta. Kitukasvuista mäntyä kasvaa puustokerroksessa. Muutamia kuusia ja koivuja esiintyy
myös.
Ravinteikkaammilla ojitusalueilla puusto on sekametsätyyppistä, ja kuusi on pääpuulajina.
Metsäkorte esiintyy runsaampana, samoin matalammat varvut, kuten puolukka ja mustikka.
Saukko-ojaa on ojituksen myötä suoristettu ja syvennetty. Sen leveys on noin kaksi metriä. Ojan
ympärillä kasvaa koivua ja muutamia kuusia sekä mäntyjä. Harmaaleppää esiintyy satunnaisesti. Ruohokasvillisuus on runsasta; lajeina ovat muun muassa korpiorvokki, karhunputki,
mesiangervo, rentukka, mesimarja, huopaohdake, talvikki, niittyleinikki ja metsäalvejuuri. Riiden- ja keltaliekoa kasvaa myös.
Arvokohteet: Linjalla on kaksi mesotrofista lähdettä (arvokohde 6).
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Lannanhaaranaapa.
Osa-alue 3 Saukkoaapa–Pienen Ahmalammenaapa 					
Kasvillisuuskuvaus:
Tätä suunniteltua voimajohtolinjan väliä hallitsevat laajat mesotrofiset aapasuot sekä ojitetut
metsät. Muutamia arvokkaita ojittamattomia kohteita löytyy väliltä. Suot ovat monimuotoisia
ja lajistollisesti runsaampia verrattuna edellisiin voimajohdon osa-alueisiin.
Saukko-ojan itäpuolella näkyy ojituksen vaikutukset noin 50–70 metrin päähän. Toljamonlammen eteläpuolella on luonnontilainen luhtanevakorpi, johon ojituksen vaikutukset eivät ole
niin voimakkaasti kohdistuneet. Idempänä on jälleen havaittavissa ojitusten vaikutus. Ojitusten myötä välipinnat vähenevät, mutta mättäät ja rimpipinnat säilyvät. Saukkoaavan itäpuolella on todella tiheää ojitustaimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Ojitusalueella on ollut korpea,
joka nyt on muuttumaa tai ojikkoa. Puusto on sekametsää. Lajistossa esiintyy rahkasammalia,
korpikastikkaa sekä pajuja varpujen ja sarojen lisäksi.
Lannanhaaranaapa, Ahma-aapa ja Pienen Ahmalammen itäpuolen aapasuo ovat melko samantyyppisiä avosoita. Vallitseva ravinteisuus on mesotrofia. Sammallajeista esiintyy keräpäärahkasammalta, aapasirppisammalta, lehväsammalia, kalvaskuirisammalta, kampasammalta,
nauhasammalta ja hetesirppisammalta. Kenttäkerroksessa kasvaa raatetta, vaivaiskoivua, juurtosaraa, mutasaraa, metsätähteä, vaiveroa, luhtavillaa ja suoputkea sekä saroja. Lannanhaaranaavalla itäpuolella on ruostevetisyyttä, joka jatkuu vielä luhtaisessa korvessa aapasuon reunassa. Luhtakorpi muuttuu karummaksi ja vähävetisemmäksi idempänä.
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Sara- ja ruohovaltaista ojitettua korpea.

Ahma-aavalla esiintyy edellä mainittujen lajien lisäksi nevasirppisammalta, rimpisirppisammalta, lettosirppisammalta ja luhtasirppisammalta. Ahma-aapa on mesotrofinen, ja paikoin
esiintyy lettojen kasveja laikullisena, mutta varsinaista lettoa ei esiinny kuin yksittäisillä rimpija välipinnoilla. Pienen Ahmalammen aapasuon kasvillisuus on vastaavaa kuin edellä kuvatuilla.
Ketunpesänkummun itäpuolella on luonnontilaista mesotrofista rimpinevaa. Sammallajistossa ravinteisuus ilmenee aapasirppisammaleena, keräpäärahkasammaleena ja heterahkasammaleena. Putkilokasvilajisto on melko tavanomaista: leväkkö, tupasluikka, raate, suokorte,
siniheinä, kataja, luhtavilla, pyöreälehtikohokki ja tupasvilla.
Ketunpesäkummussa on harvinaislaatuisesti iäkästä sekametsää. Pääpuulajina on mänty, mutta myös kuusia ja koivuja on joukossa, varsinkin alikasvospuina. Kuivahkon kankaan
varvut vallitsevat. Sulkasammalta esiintyy paikoin, vaikka seinä- ja kerrossammaleet ovat hallitsevina. Lahopuuta on niukasti, vain alle 5 m³/ ha ja vanhoja kantoja on havaittavissa.
Arvokohteet: Linjalla on kaksi arvokasta kohdetta, Saukkoaapa (arvokohde 7) ja lähteet (8).
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Varpuselän eteläpuolella olevaa rämeen ja nevan reunaa.
Osa-alue 4 Lannanhaara–Nuolivaara

					

Kasvillisuuskuvaus:
Tämä osa-alue on selkeästi monimuotoisin metsäisten luontotyyppien kannalta. Tämä ilmenee
ruohoisuuden ja heinien monipuolisuutena. Edelleenkin on runsaasti ojitusalueita, mutta myös
luonnontilaisia soita esiintyy. Alueen nevat ja rämeet eivät ole mitenkään erityisen huomiota
herättäviä. Korvet ovat monipuolisia.
Pienen Ahmalammen itäpuolella Lannanhaarassa on paljon ojituksia ja myös Lannanhaaraa on syvennetty ojitusten myötä. Lannanhaaran kasvillisuus on tyypillistä ruohoista puronvarsikasvillisuutta, jota on kuvattu aiemmin raportissa. Lannanhaaran länsipuolella oleva suo,
jonka ympäristö on voimakkaasti ojitettu, on oligotrofista rahkasammalnevaa. Tavanomaisten
varpujen lisäksi kasvaa leväkköä, suokukkaa ja tupasvillaa. Rahkasammaleet esiintyvät runsaana.
Varpuselän eteläpuolella on mesotrofinen lähde. Lähde sijaitsee kumpareisessa maastossa.
Kumpareikon itäpuolella on oligotrofista nevaa.
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Ojitettua entistä ruoho- ja heinäkorpea.

Varpuselän kaakkoispuolella on yksi monimuotoisimpia alueen luontokohteita. Alue on ojitettu, mutta tästä huolimatta kohde on hyvin monimuotoinen.
Alueen metsät ovat itäisen osan ojitusmetsissä heinäisiä ja koivuvaltaisia. Kivennäismaalla on pääasiassa tuoreen kankaan metsiä, joissa mänty ja kuusi ovat valtapuina. Metsät ovat
pääosin iältään varttuneita joko kasvatusmetsiä tai uudistuskypsiä. Lahopuustoa ei ole, vaan
tarvittavat harvennukset on suoritettu ajallaan. Tuoreen kankaan metsiköissä varpujen lisäksi
kasvaa heinä- ja ruohokasvillisuutta, kuten metsäkorte, kevätpiippo, metsäkastikka ja paikoin
pienialaisena on myös metsäimarretta. Pääosa kivennäismaan metsistä on aikoinaan aurattu tai
äestetty.
Arvokohteet: Linjalla on useita arvokkaita kohteita, lähde (arvokohde 9), ojitettu lehto (10),
lähde (11), kotkansiipilehtokorpi (12) ja mesotrofinen lähde (13).
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arvokkaat kasvillisuuskohteet
Tässä osiossa esitetään tutkimusalueelta löytyneet arvokkaat kasvillisuuskuviot (kuva 3), joista
kerrotaan yleiskuvauksen lisäksi suojeluperuste ja maankäyttösuositukset sekä koordinaatit
pistemäisten (lähteet ja lapinleinikki) kohteiden osalta.
Arvokkaiden kohteiden tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio
ym. 2008). Nämä luokitukset on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan.
CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä ja LC = elinvoimainen. Luontotyyppiluokituksen jälkeen suluissa on alueen nimi lähimmän karttapaikan mukaan. Suojeluperusteeseen on kuvattu lyhyesti ne syyt, joiden vuoksi
kyseinen alue on syytä suojella.
Arvotuksessa on käytetty kolmiportaista luokitusta seuraavasti: 1 = lakikohde, joka on säilytettävä suojeluperusteena olevan lain mukaan, 2 = arvokas alue, joka on uhanalaisuudeltaan
joko äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen tai vaarantunut, 3 = arvokas alue, joka
suositetaan säilytettävän muiden syiden vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi erityisen
edustava luontotyyppi, nykymittakaavassa poikkeuksellisen iäkäs puusto, suuri lahopuumäärä tai muu monimuotoisuus.
Kuva 3. Tutkimusalueen arvokkaat kasvillisuuskohteet (punaiset pallot).
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1. Meso-eutrofinen lähde (P 7402012 E 524162)
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Mäntyvaltaisen lyhytkorsirämeen (LkR) reunalla sijaitsee mesotrofinen lähde. Lähde on noin 4
m²:n laajuinen. Syvyyttä lähteellä on 0,5 m. Selkeää lähteen lajistoa ovat mm. hetehiirensammal,
hetesirppisammal, purosuikerosammal, hetekuirisammal, kinnassammaleet, lettohiirensammal, kalvaskuirisammal ja lähdelehväsammal. Putkilokasveista lähteen ympäristössä esiintyy
järvikortetta ja kurjenjalkaa. Lähde sijaitsee 10 metrin päässä kaivetusta ojasta. Huolimatta tästä
lähde on säilyttänyt luonnontilaisuutensa. Jonkin verran ojituksen vaikutuksesta lähteen pinta
on painautunut alemmaksi ja lähteen purkautumispintaa ympäröivä tihkupinta tai välipinta
on pienentynyt. Oligotrofisen lyhytkorsirämeen välipinnoilla esiintyy keräpäärahkasammalta,
joka kertoo lähteen tuomasta ravinteisuudesta ympäristöönsä.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Lähde kuuluu vesilaki 11 §:n kohteisiin, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
Lähteet luuluvat metsälain 10 § erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Arvotus: 1, koska
kyse sekä vesi- ja metsälain mainitsemasta
kohteesta.
Maankäyttösuositukset:
Vesi- ja metsälakien mukaiset; kohteen luonnontilaisuutta ei saa heikentää tai muuttaa.
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2. Puustoinen mesotrofinen tihkupinta
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Kivennäismaan reunassa oleva laikku, jossa on tihkupintaisuutta. Lähteen lajistoa ovat esimerkiksi punasirppisammal ja kalvaskuirisammal. Tihkupintoja ilmentävät pajujen runsaus.
Puustossa esiintyy kitukasvuista mäntyä, koivua sekä kuusta. Muu kasvillisuus on tyypillistä
rämelajistoa, kuten suopursua, tupasvillaa ja rahkasammalia. Kohteella esiintyy korallisammalta ja vaalearahkasammalta. Rämemättäät ja välipinnat vuorottelevat mosaiikkimaisesti.
Pohjoisempana kohde muuttuu oligotrofiseksi isovarpurämeeksi (IR). Kohde on harvinaisen
luonnontilainen, vaikka lahopuustoa ei juuri esiinny.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Tihkupinnat sekä harvapuustoiset jouto- ja
kitumaat kuuluvat metsälain 10 § kohteisiin.
Näissä kohteissa luonnontilaisuus tulisi pyrkiä säilyttämään. Arvotus: 1, metsälain 10 §:n
kohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain 10 §:n mukaiset toimet sallitaan,
mutta monimuotoisuutta tulisi vaalia.
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3. Lapinleinikkiesiintymät (P 7405396 E 523896, P 7405402 E 523898, P 7405430 E 523878)
[LC]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Ojitusalueen eteläpuolella on vielä näkyvillä luonnontilaista korpipuroa, jonka pohjoispuolella
kasvaa lapinleinikkiä. Lajista on pari esiintymää puron pohjoispuolella sekä yksi esiintymä
vielä ensimmäisen kaivetun ojan pohjoispuolella. Puron pohjoispuolella lapinleinikkiä esiintyy
27 steriiliä versoa kahden neliömetrin alueella. Toisessa esiintymässä on 7 steriiliä versoa neliömetrin alalla. Ensimmäisen kaivetun ojan pohjoispuolella on 380 kappaletta steriiliä versoa
6 m x 6 m alalla. Ojitus on kuivattanut rimpipintoja ja todennäköisesti lajin esiintymä on pienentynyt juuri tämän takia.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Lapinleinikki on valtakunnallisesti elinvoimainen (LC), rauhoitettu, luontodirektiivin
liitteiden II ja IV laji ja Suomen vastuulaji.
Arvotus: 1, laissa ei varsinaisesti kielletä lajin
hävittämistä, mutta luontodirektiivi velvoittaa lajin suotuisan suojelutason vaalimista.
Maankäyttösuositukset:
Luontodirektiivilaji, jolloin kaikkinainen
lajien hävittäminen, kerääminen, pyydystäminen, hallussapito, kauppaaminen on
kiellettyä.
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4. Lettonevaräme
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Hautakorven ojitusalueen länsipuolella on pienikokoinen ojittamaton suoalue. Suon reunassa on laaja tihkupinta-alue, josta alkunsa saa lähdepuro, jonka vedet purkautuvat laajemmin
suoalueelle. Todennäköisesti lähteen ansioista suolle on kehkeytynyt pienialainen mätäs-välipintainen lettonevaräme. Siellä kasvaa kitukasvuista mäntyä sekä katajaa. Välipinnan sammallajisto on erittäin monipuolinen, ja lettonevan lajistossa kasvavat muun muassa rimpisirppisammal, aapasirppisammal, punasirppisammal ja kultasirppisammal. Mättäillä kasvaa
tavanomaista rämelajistoa. Välipinnan putkilokasveja ovat siniheinä, sarat ja suo-orvokki.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Lettonevarämeet ovat luonnontilan uhanalaisuusarvioinnin mukaan vaarantunut (VU)
luontotyyppi Pohjois-Suomessa. Arvotus: 2,
kohde kuuluu vaarantuneisiin luontotyyppeihin.
Maankäyttösuositukset:
Suositeltavaa on, ettei kohteen ominaispiirteitä ja lähistöllä olevan tihkupintaisen lähteen
luonnontilaa muuteta.
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5. Metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypin (GDT) tuore lehto			
[NT]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Hyvin pienialaisena Hautakorven pohjoispuolella esiintyy metsäkurjenpolvi-metsäimarretyypin (GDT) tuoretta lehtoa noin yhden aarin laajuisena. Lehdon ympärillä on kurjenpolvi-mustikkatyypin (GMT) lehtomaista kangasta. Lehtolajeista esiintyy metsäkurjenpolvea, lillukkaa ja
metsäimarretta. Muuta lajistoa ovat metsätähti, kultapiisku ja maitohorsma. Kenttäkerroksessa
metsänliekosammal on valtalajina. Puusto on pääasiassa varttunutta kuusta sekä koivua. Lehto
on vanhaa sähkölinjaa vasten. Se muuttuu sähkölinjasta etäämpänä lehtomaiseksi kankaaksi ja
tuoreeksi kankaaksi varpujen runsastumisen myötä.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Kohde ei varsinaisesti ole luonnontilainen
lehto, sillä lahopuusto puuttuu ja puusto ei
ole vielä verrattain iäkästä. Kohde on kuitenkin lajistollisesti selkeästi erottuva ympäristöstään ravinteisuuden takia ja se on jätetty
viimeisimpien hakkuiden ulkopuolelle.
Arvotus: 3, Muu arvokas elinympäristö.
Maankäyttösuositukset:
Suositeltavaa on, että kohde jätettäisiin maankäytön ulkopuolelle monimuotoisuuden
ylläpitämiseksi.
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6. Mesotrofiset lähteet (P 7408738 E 524015, P 7408742 E 524029)
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Teerikummun ja Sortoselän välisellä ojitusalueella on havaittavissa vanhaa lähdepurouomaa,
jonka varrella sijaitsee kaksi lähdettä. Läntisemmässä mesotrofisessa lähteessä esiintyy päälajeina kalvaskuiri- ja hetesirppisammalta. Muuta lajistoa ovat suohorsma, vaalearahkasammal
sekä suokorte. Purkautumispinnan koko on 4 m² ja se erottuu selkeästi maastosta. Itäisemmän
mesotrofisen lähteen purkautumispinta on 4 m². Edellä mainittujen lajien lisäksi on lähdelehväsammalta. Ennen ojitusta alueella on todennäköisesti ollut lähdepuro, joka on saanut alkunsa vielä idempää ja puro on virrannut lännen suuntaan. Edelleen vanha purouoma on havaittavissa luhtaisten rahkasammalten runsautena. Ennen ojituksia lähteet lähdepuron varressa ovat
todennäköisesti muodostaneet yli 20 metriä pitkän lähdelajien esiintymän.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
koskevat luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia kohteita. Kohde on rajamailla täyttääkö se luonnontilaisuuden kaltaisuutta.
Arvotus: 2, luonnontilaisuuden puute laskee
kohteen arvotusta.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia.
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7. Luhtanevakorpi 			
[NT]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Toljamonlammen eteläpuolella ojitusalueiden välissä on laaja luhtanevakorpi. Ojitukset vaikuttavat reunoissa kuivattavasti ja selkeästi muuttaen luonnontilaisuutta. Keskiosa on kuitenkin luonnontilaisen kaltainen, eikä ojituksilla ole huomattavaa vaikutusta. Mättäillä kasvaa koivua ja paikoin mäntyä. Puuston runsaus vaihtelee. Korpimätäsjuotit ja rimpipinnat vaihtelevat.
Pohjakerroksessa luhtaisuuden lajeja ilmentävät luhtakuiri-, luhtasirppi-, kilpilehvä- ja kampasammal sekä luhtaiset rahkasammallajit. Kenttäkerroksessa esiintyy kurjenjalkaa, suursaroja,
tupasvillaa, siniheinää, raatetta ja järvikortetta. Idempänä luhtakorpi muuttuu enemmän oligotrofiseksi sarakorveksi, ja lajiston runsaus vähenee luhtaisuuden puuttumisen takia.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa
luhtanevakorvet on luokiteltu Pohjois-Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). Voimajohdon alueella – ja yleensä seudulla – esiintyy
hyvin vähän luonnontilaisia luhtaisia nevakorpia. Arvotus: 3, monimuotoisuuskohde.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia.
Puuston poistoa tulisi välttää.
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8. Meso-eutrofiset lähteet (P 7414030, E 532425, P 7414064, E 532487)
[VU]
				
			
				
Kasvillisuuskuvaus:
Ahma-aavan itälaidassa suunnitellun voimajohdon alueella sijaitsee kaksi meso-eutrofista lähdettä, joista toinen, laajempi sijoittuu linjalle. Läntisemmän lähteen ja ympäröivän tihkupinnan
koko on 5 m x 3 m. Lähdelajistossa esiintyy hetehiirensammal, lettohiirensammal, hetesirppisammal, lähdelehväsammal ja heterahkasammal. Muuta lajistoa ovat muun muassa hetehorsma ja paju. Lähteen syvyys on purkautumispinnan kohdalla 0,5 metriä. Itäisemmän lähteen
laajuus tihkupintoineen on noin kaksi aaria. Lähde sijaitsee kivennäismaan reunassa, avautuen
pohjoiseen ja itään päin. Lajistossa esiintyy mm. hetehiirensammal, kinnassammal, hetesirppisammal, lähdelehväsammal ja rassisammal. Putkilokasveista esiintyy vastaavia lajeja kuin
edellisellä lähteellä, lisäksi pohjanleinikkiä.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Lähteet kuuluvat vesilain ja metsälain erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin. Kohteet
ovat luonnontilaisia ja selkeästi erottuvia
maastosta. Arvotus: 1, lakikohde sekä vesiettä metsälain mukaan.
Maankäyttösuositukset:
Lähteiden elinympäristöjen muuttaminen on
kiellettyä.
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9. Mesotrofinen lähde (P 7414770 E 535780)
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Varpuselän eteläpuolella mäkisen kivennäismaan reunassa oleva mesotrofinen lähde. Lähde
on yhdeksän metriä pitkä ja 1,5 metriä leveä. Lajisto on hyvin yksipuolinen, sillä siinä esiintyy puhtaasti hetesirppisammalta. Selvää yhtä purkautumispintaa ei ole. Ympäriltä on hakattu
puustoa, joten kohde ei ole täysin luonnontilainen.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Kyseessä on metsän monimuotoisuuskohde. Arvotus: 2, sillä lähde on lakikohde, mutta yksilajisuuden ja ympäristön takia, kohde ei ole erityisen arvokas. Voi olla, että myös runsaat
sateet täyttävät allasta.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia
tai puuston poistoa.
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10. Lehto/Lehtokorpi
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Ojitusalue, joka on säilyttänyt runsaan ruoho- ja heinäkasvillisuuden. Ojat ovat osittain muuttaneet kasvuympäristöä, ja alue on hyvin monimuotoinen; paljon erilaisia lettokorven, lehdon
ja puronvarsikorpilehdon kasvillisuutta on havaittavissa. Pensaskerroksessa on paikoin tuomea, pihlajaa ja katajaa. Kokonaisuudessaan lajistossa esiintyy korpiorvokkia, ruohokanukkaa,
metsäimarretta, mesiangervoa, kevätpiippoa, lillukkaa, metsätähteä, mesimarjaa, sudenmarjaa, rentukkaa, vanamoa, oravanmarjaa, pohjanpunaherukkaa, riidenliekoa, karhunputkea,
metsämaitikkaa, kultapiiskua, huopaohdaketta ja herttakaksikkoa. Sammallajistossa ovat mm.
metsänlieko-, sulka-, kulta- ja lettohiirensammal.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Ojituksesta huolimatta kohde on pitkälti
vielä luonnontilaisen kaltainen ja selkeästi
poikkeava muusta ympäristöstään. Kohde on
myös alueellisesti harvinainen luontokohde.
Lahopuuta ei ole paljoa, mutta puusto on
iäkästä. Arvotus: 1, koska ML-kohde.
Maankäyttösuositukset:
Kohde tulisi jättää palautumaan luonnontilaiseksi. Puuston poistoa ja alueen muokkaamista ei suositella.
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11. Meso-eutrofinen lähde (P 7415252 E 536549)
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Ojituksen yhteydessä käsitellyn luonnonpuron laiteilla oleva lähde. Lähteestä muodostuu lähdepuro, joka yhdistyy lounaassa noin 15 metrin päässä ojaan. Lähteessä on runsaasti hetesirppisammalta. Muita lajeja ovat esimerkiksi lapasammal, pohjansirppisammal, lähdelehväsammal,
otakuirisammal, kalvaskuirisammal, purosuikerosammal, hetehiirensammal ja purolähdesammal. Putkilokasveista lähteessä kasvaa rentukkaa, mesiangervoa, suo-orvokkia ja pohjanruttojuurta. Lähde on ruostevetinen. Tihkupintamaisen lähteen koko on 8 m x 7 m ja se on selkeästi
koholla ympäröivästä maastosta. Myös lähdepurossa on runsaasti lähdesammalia. Avolähdettä ympäröivän tihkupinnan reunoilla kasvaa koivua, kuusta, harmaaleppää ja tuomea.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Tihkupintaiset lähteet ovat metsälain 10 §:n
erityisen arvokkaita luontokohteita. Huolimatta ojan läheisyydestä, lähde on säilyttänyt
selkeästi ominaispiirteensä. Arvotus: 1. koska
kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Lähde ja lähdepuro
tulisi säilyttää luonnontilaisena. Ympäristön
puustoa ei tulisi poistaa.
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12. Kotkansiipilehto
							
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Varpuselän laajalla lehtoalueella on ojan varressa myös kotkansiipilehto tai lehtokorpi. Alueella tehty ojitus on hieman kuivattanut kotkansiipilehdossa virranneita pienempiä vesiuomia.
Koska kohde ei ole täysin luonnontilainen, niin kohteen kasvillisuustyyppiä on vaikea määritellä. Yksittäisiä koivuja ja tuomipensaita kasvaa kotkansiipien seassa. Muuta lajistoa ovat
mesiangervo, pohjanpunaherukka, metsätähti, rantamatara, oravanmarja, korpi-imarre, metsäkurjenpolvi, lehtokorte ja tesma. Kenttäkerros on aukkoinen ja paikoin vanhalla purouomalla kasvaa suikerosammalta
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain 10 §:n erityisen arvokas elinympäristö, joka ei ole luonnontilainen, mutta se on
luonnontilaisen kaltainen. Lisäksi kyseessä
on alueellisesti harvoin esiintyvä luontotyyppi. Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Kohteen luonnontilaisuutta ei pitäisi enää heikentää.
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13. Mesotrofinen lähde (P 7415846 E 537816)
			
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Pohjukankummun kaakkoispuolella sijaitseva mesotrofinen lähde keskellä kaivettua ojaa.
Lähteessä on kaksi erillistä purkautumispintaa, joissa on havaittavissa edelleen veden pulppuamista. Lähde on noin metrin syvä ja purkautumispinnan laajuus on noin 1,5 m². Lähteen
kokonaiskoko on 5 m x 4m. Ojitus on kuivattanut lähdettä, ja on erotettavissa lähteen pinnan
mataloituneen 70 cm alemmaksi. Mesotrofista lähdekasvillisuutta edustavat muun muassa hetesirppisammal, hetehiirensammal, kinnassammaleet, lapasammal, lettolehvä- ja kalvaskuirisammal.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Kohde on sekä vesilain ja metsälain 10 §:n
mainitsemia arvokkaita elinympäristöjä.
Vaikka kohde ei ole enää täysin luonnontilainen, niin lähde on luonnontilaisen kaltainen
ja selkeästi havaittavissa ja erotettavissa ympäristöstään. Lähdepurona toimii itään päin
laskeva oja, jossa ilmenee lähdesammalistoa.
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Kohteen luonnontilaisuutta ei tulisi enää vähentää tai heikentää.
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Tulokset ja päätelmät
Suunnitellun voimajohdon kasvillisuus on pääosin varsin tavanomaista ja seudulle tyypillistä. Linjan varrella on kuitenkin runsaasti suokohteita, ja se on suunniteltu kulkemaan monen
luonnontilaisen suon keskeltä. Tutkimusalueelta löydettiin 13 arvokasta kasvillisuuskohdetta,
joista usea koskee lähteitä, jotka ovat joko vesilain tai metsälain mukaisen kohteita, osa lukeutuu molempiin. Alueella on myös luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia suotyyppejä,
jotka ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi alueella on jokunen
muuten arvokas elinympäristö. Kyseisten arvokkaiden kasvillisuuskuvioiden tarkat tiedot ja
maankäyttösuositukset esitetään sivuilla 15–27. Näiden osalta voimajohdon linjausta suositetaan muutettava siten, että arvokkaat luontotyypit säästyvät.
Tutkimusalueelta löydettiin 90 putkilokasvilajia, mikä on melko vähäinen määrä voimajohtolinjan pituuteen nähden. Kokonaisuutena elinympäristöt ovat kuitenkin yksipuolisia, eikä
esimerkiksi monilajisia kulttuuriympäristöjä esiinny. Lisäksi inventoinnit tehtiin varhain kesällä, minkä vuoksi kaikki lajit eivät olleet löydettävissä ja määritettävissä. Kokonaisuuden kannalta tällä ei ole kuitenkaan erityistä merkitystä, sillä suotyypit saatiin määritettyä luotettavasti
sammallajiston perusteella. Löydettyjen putkilokasvien joukossa lapinleinikki (katso s. 17) on
ainoa huomionarvoinen laji. Myöskään Hertta-tietokannassa ei ole ei ole voimajohtolinjan välittömässä läheisyydessä tunnettujen uhanalaisten lajien esiintymiä.
Voimajohtolinjan rakentaminen suunnitellulle reitille vaarantaa useiden metsä- ja vesilain
mukaisten elinympäristöjen säilymisen sekä lapinleinikin esiintymät. Näiden osalta voimajohdon linjausta suositetaan muutettava siten, että arvokkaat luontotyypit ja uhanalainen lajisto
säästyvät.
Kasvillisuusselvityksen lisäksi voimajohtolinjaukselta tehtiin pesimälinnustoselvitys (Ahlman 2017). Molempien erillisselvitysten aikana arvioitiin liito-oraville soveltuvien elinympäristöjen sijoittumista voimajohdon suunnitellulle linjaukselle. Lajille soveltuvia kuusivaltaisia
metsiä, joissa esiintyy riittävästi ravinnoksi lehtipuita, ei esiinny lainkaan, joten lajia ei tarvitse
erityisesti huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa.

Taulukko 1.
Suunnitellun voimajohtolinjan selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä.
Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Haapa

Populus tremula

Hilla

Rubus chamaemorus

Harmaaleppä

Alnus incana

Huopaohdake

Cirsium helenioides

Herttakaksikko

Listera cordata

Isokarpalo

Vaccinium oxycoccos

Hetehorsma

Epilobium alsinifolium

Isotalvikki

Pyrola rotundifolia

Hieskoivu

Betula pubescens

Jokapaikansara

Carex nigra
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Jouhisara

Carex lasiocarpa

Metsämänty

Pinus sylvestris

Juolukka

Vaccinium uliginosum

Metsätähti

Trientalis europaea

Juolukkapaju

Salix myrtilloides

Mustikka

Vaccinium myrtillus

Juurtosara

Carex chordorrhiza

Mutasara

Carex limosa

Järvikorte

Equisetum fluviatile

Myrkkykeiso

Cicuta virosa

Kangasmaitikka

Melampyrum pratense

Niittyleinikki

Ranunculus acris

Kanerva

Calluna vulgaris

Oravanmarja

Maianthemum bifolium

Karhunputki

Angelica sylvestris

Pallosara

Carex globularis

Kataja

Juniperus communis

Pikkukarpalo

Vaccinium microcarpum

Keltalieko

Diphasiastrum complanatum

Pikkutalvikki

Pyrola minor

Kevätpiippo

Luzula pilosa

Pitkälehtikihokki

Drosera anglica

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

Pohjanleinikki

Ranunculus hyperboreus

Korpi-imarre

Phegopteris connectilis

Pohjanpunaherukka

Ribes spicatum

Korpikastikka

Calamagrostis purpurea

Pohjanruttojuuri

Petasites frigidus

Korpiorvokki

Viola epipsila

Pullosara

Carex rostrata

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

Kotkansiipi

Matteuccia struthiopteris

Pyöreälehtikihokki

Drosera rotundifolia

Kullero

Trollius europaeus

Raate

Menyanthes trifoliata

Kultapiisku

Solidago virgaurea

Rahkasara

Carex pauciflora

Kurjenjalka

Comarum palustre

Raita

Salix caprea

Lampaannata

Festuca ovina

Rantamatara

Galium palustre

Lapinleinikki

Ranunculus lapponicus

Rantatädyke

Veronica longifolia

Lehtokorte

Equisetum pratense

Rentukka

Caltha palustris

Lehtotesma

Milium effusum

Riidenlieko

Lycopodium annotinum

Leväkkö

Scheuchzeria palustris

Rimpivesiherne

Utricularia intermedia

Lillukka

Rubus saxatilis

Sudenmarja

Paris quadrifolia

Luhtakastikka

Calamagrostis stricta

Suohorsma

Epilobium palustre

Luhtakuusio

Pedicularis palustris

Suokorte

Equisetum palustre

Luhtamatara

Galium uliginosum

Suokukka

Andromeda polifolia

Luhtavilla

Eriophorum angustifolium

Suo-orvokki

Viola palustris

Maitohorsma

Epilobium angustifolium

Suopursu

Rhododendron tomentosum

Mesiangervo

Filipendula ulmaria

Suoputki

Peucedanum palustre

Mesimarja

Rubus arcticus

Tuomi

Prunus padus

Metsäalvejuuri

Dryopteris carthusiana

Tupasvilla

Eriophorum vaginatum

Metsäimarre

Gymnocarpium dryopteris

Vaivaiskoivu

Betula nana

Metsäkorte

Equisetum sylvaticum

Vaivero

Chamaedaphne calyculata

Metsäkurjenpolvi

Geranium sylvaticum

Vanamo

Linnaea borealis

Metsäkuusi

Picea abies

Variksenmarja

Empetrum nigrum

Metsälauha

Deschampsia flexuosa

Vesisara

Carex aquatilis

Metsämaitikka

Melampyrum sylvaticum

Viiltosara

Carex acuta

Yhteensä

90 lajia
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