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1. TAUSTA 

ABO Wind Oy suunnittelee Hyrynsalmen Illevaaran alueelle enintään kahdeksan voimalan tuuli-

puistoa sekä sähkölinjareittiyhteys Seitenoikean sähköasemaan. Hankkeen suunnittelu- ja kaavoi-

tustyötä sekä lupamenettelyä varten tehtiin kasvillisuusselvitys.  

 

Tuulivoimapuiston suunnitellut huoltotiet kulkevat suurimmaksi osaksi metsäteitä ja talviuria pit-

kin. Lisäksi suunnitellaan joitakin huoltotieosia rakennettavaksi uusina reitteinä metsään. Sähkö-

reitille esitettiin kolme vaihtoehtoa, joista osa kulkee Kokkovaarantietä ja valtatie 5 varrella, osa 

jo olemassa olevan sähkölinjareitin varrella.  

 

 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Hankealueen luontotyypit rajattiin esityönä karkeasti ilmakuvan, maastokartan sekä aiemmasta 

liito-oravan selvityksen maastotyöstä (Ramboll Oy 2015) saatujen tietojen perusteella.  

 

Kasvillisuusselvityksen maastotyöt tehtiin 8.7.–10.7.2015. Maastossa tehtiin tarkkoja selvityksiä 

kesäkuussa 2015 valmistellun suunnitelmakartan mukaisille voimalapaikoille 1-8 ja niiden lä-

hiympäristölle. Lisäksi rajattiin hankealue osa-alueisiin, jotka sisältävät vaihtoehtoiset voimala-

paikat sekä suurimman osan huoltoteistä (liite 1). Osa-alueille tehtiin yleispiirteisiä luontotyyppi- 

ja kasvillisuusselvityksiä, joiden aikana selvitysalueet kuljettiin systemaattisesti läpi pyrkien sel-

vittämään luontotyyppien vaihtelua, niiden indikaattorilajistoa sekä luonnonsuojelun kannalta 

huomionarvoisten lajien esiintymispaikkoja. Erityistä huomiota kiinnitettiin metsälailla (10 §), ve-

silailla (11 §) sekä luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltujen luontotyyppien, uhanalaisten luonto-

tyyppien ja suojelullisista syistä erityishuomiota vaativien lajien esiintymiseen.  

 

Olemassa olevia metsäteitä tai talviuria pitkin kulkeville huoltoteille ei pääsääntöisesti tehty 

maastoselvityksiä. Osalle uusina rakennettavista teistä tehtiin maastoselvityksiä , jos niiden arvi-

oitiin ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella kulkevan luonnontilaisia tai mahdollisesti suoje-

lullisesti arvokkaiden kohteiden läpi tai niiden läheisyydessä.  

 

Kolmelle sähkölinjavaihtoehdolle tehtiin maastoselvityksiä kulkemalla niiden suunniteltua reittiä 

pitkin. Reittien varrella olevat luontotyypit rajattiin alustavasti esityönä ilmakuva- ja karttatarkas-

telun avulla ja tarkastettiin maastokäyntien aikana tekemällä yleispiirteisiä selvityksiä. Selvitys-

alueet ulottuivat noin 50 m päähän reitin molemmille puolille.  

 

Alla (Kohta 3.1) on esitetty hankealueen yleiskuvaus sekä yleisten luontotyyppien kasvillisuusla-

jisto. Toistojen välttämiseksi osa-alueiden kuvauksissa (Kohta 3.2) ei ole listattu yleisten luonto-

tyyppien yleistä lajistoa uudestaan. 

 

 

3. SELVITYKSEN TULOKSET 

3.1 Hankealueen yleiskuvaus, luontotyypit ja kasvillisuus 

 

Hankealue rajoittuu pohjoisessa Pölhöjokeen, kaakossa Roukajokeen ja etelässä jo olemassa ole-

vaan sähkölinjareittiin. Hankealueen länsipuolella on Ollivaaran ja Kokkovaaran asutusalueita. 

Alueen itäpuolella on Teerilampi ja sitä ympäröivä ojittamaton suoalue.  

 

Hankealueen metsät ovat tehokkaan metsätalouden piirissä. Puuston ikäluokat sijoittuvat pääosin 

30–80 vuoden välille. Nuorehkon ja varttuneen metsän lomassa on hakkuu-aukkoja ja taimikko-

ja. Vanhempia eli yli 100 vuotta vanhoja metsäkuvioita havaittiin Illevaaraan laella (noin 2,9 ha), 

Sauna-aholla (noin 3 ha) sekä Sauna-ahon pohjoispuolisella harjulla (noin 1,4 ha).  

 

Hankealueen sekä sähkölinjareittien varrella havaittu yleisin kangasmetsätyyppi on kuivahko 

kangas (EVT, variksenmarja-mustikkatyyppi). Alueen kuivahkot kankaat ovat yleensä mäntyval-

taisia (Pinus sylvestris) (Kuva 17, Kuva 14, Kuva 13). Männyn lisäksi esiintyy hieskoivua (Betula 
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pubescens) ja kuusta/mäntyä. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin vaihtelevin määrin katajaa (Ju-

niperus communis) ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). 

 

Kenttäkerroksen yleisimmät lajit ovat puolukka (Vaccinium vitis-ideaea), mustikka (Vaccinium 

myrtillus) ja variksenmarja (Empetrum nigrum). Lisäksi esiintyy vaihtelevin peittävyyksin juoluk-

kaa (Vaccinium uliginosum), kevätpiippoa (Luzula pilosa), metsälauhaa (Deschampsia flexuosa), 

maitohorsmaa (Epilobium angustifolium), oravanmarjaa (Maianthemum bifolium), metsäalvejuur-

ta (Dryopteris carthusiana) ja kultapiiskua (Solidago virgaurea). Sammaliston yleisimmät lajit 

ovat seinäsammal (Pleurozium schreberi), kerrossammal (Hylocomnium splendens) ja kangas-

kynsisammal (Dicranum polysetum). Jäkälistä alueella esiintyy lähinnä valko- ja harmaaporonjä-

kälää (Cladina arbuscula, C. rangiferina).  

 

Tuoretta kangasmetsää esiintyy lähinnä Sauna-ahon länsi- ja luoteispuolella, Illevaaralla sekä 

muualla hankealueella paikoin harjujen alarinteillä tai soistumien läheisyydessä. Tuoreen kan-

kaan metsäkuvioita havaittiin lisäksi sähkölinjareittien varrella. Alueen tuoreet kankaat ovat 

yleensä kuusivaltaisia. Kenttäkerrosta leimaa kookaskasvuinen mustikka, seassa on puolukkaa 

sekä vaihtelevin peittävyyksin heiniä ja ruohoja, kuten oravanmarja, talvikkilajit (Pyrola spp.), 

metsäkorte (Equisetum sylvestris), kultapiisku, lillukka (Rubus saxatilis) ja metsäkurjenpolvi (Ge-

ranium sylvaticum). Illevaaran länsi- ja lounaisrinteellä on tuoreen kangasmetsän lomassa alem-

pana olevia ja ympäröivää aluetta kosteampia paikkoja, joissa esiintyy lehtomaisen kangasmet-

sän kasvillisuutta (tarkempi kuvaus ks. kohta 3.2.1).  

 

Kuivaa kangasmetsää tavattiin paikka paikoin Sauna-ahon koillisrinteellä, Sauna-ahon ja Illevaa-

ran välisillä harjuilla (Kuva 7) sekä Teerisuon itäpuolisella harjulla. Kuivan kankaan pääpuulaji on 

mänty. Kenttäkerros on aukkoinen. Lajisto koostuu lähinnä kanervasta (Calluna vulgaris), varik-

senmarjasta ja puolukasta. Myös metsälauha on yleinen. Pohjakerrosta hallitsevat jäkälät, kuten 

harmaaporon- ja valkoporonjäkälä.  

 

Karukkokankaita havaittiin lähinnä selvitysalueen kivikko- ja kallioalueilla Sauna-ahon koillispuo-

lisella harjulla sekä Illevaaran koillisrinteellä. Karukkokankaan kasvillisuuspeite on laikutteinen ja 

koostuu lähinnä jäkälistä (valkoporon-, harmaaporonjäkälä sekä torvijäkälälajeja Cladonia spp.), 

kanervasta ja variksenmarjasta.  

 

Hankealueen suot ovat suurimmaksi osaksi ojitettuja, vesitaloudeltaan muuttuneita ja puustoisia.  

Illevaaran eteläpuolella on pienehkö ojittamaton luonnontilaisen kaltainen suoalue, jossa on kaksi 

lähdettä ja lähdepuroa (tarkempi kuvaus ks. kohta 3.6.).  

 

Hankealueen eteläosan, Teeriharjun ja Sauna-ahon väliin sijoittuu Teerisuo. Teerisuon keskiosa 

on pääosin ojittamaton (pinta-ala 27 ha) ja osittain avoin, osittain puoliavoin suoalue. Teerisuo 

rajoittuu metsäojitusalueisiin, mistä johtuen suon vesitalous ei ole enää luonnontilainen. Ilmaku-

vatarkastelun sekä maastossa tarkastetuilla suo-osilla tehtyjen havaintojen perusteella suon kes-

kiosassa esiintyvät luontotyypit ovat kuitenkin luonnontilaisen kaltaisia (ks. luku 3.4).  

 

3.2 Osa-alueiden kuvaukset 

 

3.2.1 Illevaara 

Illevaaran laella on pinta-alaltaan noin 2,9 ha kokoinen kuusikko, jonka puusto on iältään pääosin 

yli 100-vuotiasta. Kyse on pitkään hoitamatta olleesta talousmetsästä, johon on kehittymässä 

luonnon monimuotoisuutta lisäävää lahopuuta. Alueella havaittiin pystyyn kuolleita puita (lehti-

puita sekä kuusta) sekä paikoin järeitä maapuitakin (Kuva 1). Osa puista on halkaisijaltaan noin 

40 cm. Metsä on kuivemmilla paikoilla kuivahkoa kangasta ja alavilla, kosteammilla paikoilla tuo-

retta kangasta (lajilistaus ks. kohta 3.1).  
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Kuva 1. Illevaaran kuusikko on monimuotoinen lahopuineen ja vanhoine kuusineen. 

 

Illevaaran lounais- ja länsirinne on hieskoivuvaltainen. Seassa kasvaa haapaa (Populus tremula), 

kuusta sekä pensakerroksessa virpapajua (Salix aurita). Alue on metsätyypiltään suurimmaksi 

osaksi tuoretta kangasta. Metsäkuvio on todennäköisesti kymmeniä vuosia sitten hakattu, jonka 

jälkeen alueelle on kasvanut koivumetsä. Koivumetsä on nyt kuusettumassa ja todennäköisesti 

kehittymässä vuosien saatossa kuusivaltaiseksi metsäksi. Tuoreen kankaan lomassa esiintyy Ille-

vaaran rinteen alemmilla kohdilla lehtomaista kangasta (GOMT). Lehtomaisen kankaan (Kuva 2) 

lajistoon kuuluvat metsäalvejuuri, metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), metsäkurjenpolvi, 

nuokkuhelmikkä (Melica nutans), valkolehdokki (Platanthera bifolia, rauhoitettu, ks. 3.6.3), lilluk-

ka ja maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). 

 

  

Kuva 2. Illevaaran lounaisrinteen alemmilla kohdilla on lehtomaisen kankaan kasvillisuutta ja rauhoitet-
tua valkolehdokkia. 
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Pohjoisempana Illevaaran länsirinteellä on mäntyvaltainen taimikko (kuivahko kangas) ja edel-

leen pohjoisempana kuivahko mäntykangas (Kuva 3), jonka puuston ikä on noin 80 v. 

  

  

Kuva 3. Taimikko (vasen) ja kuivahko mäntykangas (oikea) Illevaaran länsi-luoteisrinteellä 

 

Illevaaran itärinteellä on vanha asuinpaikka ja pihapiiri sekä noin 7 ha kokoinen hakkuu-

aukio/istutustaimikko. Hakkuuaukion/taimikon ja Pölhöjoen välissä on 30–60-vuotias talousmet-

sä. Hakkuuaukion koillispuolella on kallioalue, jonka luontotyyppi on lähinnä karukkokangasta 

(Kuva 4). Karukkokankaan puusto on mäntyvaltaista ja suurimmaksi osaksi alle 60-vuotta van-

haa.  

 

 

Kuva 4. Karukkokangasta Illevaaran itärinteen alaosassa 

 

3.2.2 Illevaaran länsipuolinen harju  

Illevaaran länsipuolisella harjulla on noin 4 ha taimikko, johon suunnitellaan tuulivoimalan nro 

6:n sijoituspaikkaa (Kuva 16). Hakkuuaukion lounais- ja eteläreunalla on kuivahko mäntykangas, 

jonka puusto on lähinnä 50–70-vuotiasta.  
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3.2.3 Illevaaran eteläpuolinen harju 

Illevaaran ja Kokkovaarantien eteläpuolella sijaitsevan harjun yleisin metsätyyppi on kuivahko 

kangas. Harjun etelärinteellä esiintyy lisäksi paikoin kuivaa kangasta (luontotyyppien lajilistaus 

ks. kohta 3.1). 

 

3.2.4 Sauna-ahon alue 

Sauna-ahon alueella on kaksi kuusikkoa, jotka on tyypiltään pääosin mustikkatyypin (MT) tuoret-

ta kangasmetsää. Toinen kuvio sijaitsee Sauna-ahon länsiosassa ja on pinta-alaltaan noin 3 ha 

(Kuva 5), toinen kuusikko on Sauna-ahon luoteispuolella ja on kooltaan noin 1,4 ha (Kuva 6). 

Kuvioiden puusto on iältään yli 100-vuotiasta. Kuusten seassa kasvaa jonkin verran hieskoivua ja 

haapaa. Molemmissa kuusikoissa on muodostumassa lahopuuta. Paikka paikoin on tuulenkaatoja 

sekä pystyyn kuolleita puita (kuusta, hieskoivua ja haapoja), jotka lisäävät kuusikoiden moni-

muotoisuutta.  

 

 

Kuva 5. Sauna-ahon kuusikko. 

 

  

Kuva 6. Sauna-ahon pohjoispuolisella harjulla kasvava kuusikko (vasen). Kuusikossa on useita järei-
tä,pystyyn kuolleita ja koloisia haapoja (oikea). 

 

Sauna-ahon koillispuolisella harjulla esiintyy kuivahkoa kangasta, kuivaa kangasta sekä kallioalu-

eella karukkokangasta (Kuva 7). Luontotyypeillä havaittiin tavanomaista kasvilajistoa (lajilistaus 

ks. kohta 3.1).  
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Kuva 7. Karukkokangasta Sauna-ahon ja Illevaaran välisellä harjulla (vasen) sekä ja kuiva kangasta 
Sauna-ahon koillisrinteellä (oikea).  

 

3.2.5 Teeriharju 

Teeriharjun yleisin luontotyyppi on kuivahko kangas (Kuva 14), jolla esiintyy luontotyypille tyypil-

listä ja tavanomaista kasvilajistoa (lajilistaus ks. kohta 3.1). Edelleen harjun länsiosassa kangas 

on paikoin soistunut (kangasräme). Soistuneilla paikoilla kasvaa mm. juolukkaa, puolukkaa, suo-

pursua, mustikkaa, suonihuopasammalta, jokasuonrahkasammalta, kangasrahkasammalta sekä 

rämekarhunsammalta. Puuston ikä on pääosin 30–70 vuotta. Teeriharjun koillisosassa on hak-

kuuaukio, jonka kaakkoisreunalle suunnitellaan voimalapaikkaa nro 8. 

 

3.2.6 Teerisuon itä- ja koillispuoliset ojitusalueet ja harjut  

Pohjoisen ojitusalueen yleisin luontotyyppi on eriasteisesti muuttunutta rämettä (Kuva 8, Kuva 

9), josta havaittiin pääosin alatyypit isovarpurämemuuttuma ja tupasvillarämemuuttuma. Näiden 

rämemuuttumatyyppien lajistoon kuuluu mänty, hieskoivu, vaivaiskoivu (Betula nana), juolukka, 

suopursu (Ledum palustre), vaivero (Chamaedaphne calyculata), mustikka, puolukka, kanerva, 

hilla (Rubus chamaemorus), isokarpalo (Vaccinium oxycoccus), variksenmarja sekä sammaleista 

jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium), varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii), 

punarahkasammal (Sphagnum magellanicum), ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum), suoni-

huopasammal (Aulacomnium commune), rämekarhunsammal (Polytrichum strictum) ja sei-

näsammal.  

 

Kahdella paikalla havaittiin mesotrofisen kalvakkanevan ja rämemuuttuman kasvillisuutta (Kuva 

8). Lajistossa esiintyy nuorehkoa kuusta, siniheinää (Molinia caerulea), katajaa, vaivaiskoivua, 

kanervaa, metsäkortetta, kalvakkarahkasammalta (Sphagnum papillosum), ruskorahkasammalta 

ja rämekarhunsammalta.  

 

Alueen pohjoisosassa esiintyy rämemuuttuman lomassa soistunutta kangasta (kangasrämettä), 

johon suunnitellaan tuulivoimalaa nro 5 (Kuva 15). Lajistoa hallitsevat metsävarvut ja met-

säsammalet, lisäksi esiintyy suolajeista suopursua, jokasuonrahkasammalta, kangasrahkasam-

malta (Sphagnum capillifolium), suonihuopasammalta ja rämekarhunsammalta. 
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Kuva 8. Rämemuuttumat 

 

 

Kuva 9. Rämemuuttuma Teerinevan itäpuolella 

 

Teerisuon länsipuolella on harvapuustoinen suon osa, jolla esiintyy kalvakkanevaa (Kuva 10), jo-

ka on ojitusten vaikutuksista johtuen lievästi kuivahtanut. Kalvakkanevan lajistoon kuuluu kal-

vakkarahkasammal, ruskorahkasammal, vaivaiskoivu, juolukka, suopursu, hilla, variksenmarja, 

kanerva, tupasluikka (Trichophorum cespitosum) ja rahkasara (Carex pauciflora). Paikoin tava-

taan lisäksi mesotrofista siniheinää. 

 

Hankealueen etelärajaa pitkin virtaavan Roukajoen pohjoisrannalla esiintyy luhtaista suursarane-

vaa (Kuva 10), jonka yleisimmät lajit ovat jouhisara (Carex lasiocarpa), kurjenjalka (Comarum 

palustre), kiiltopaju (Salix phylicifolia), haprarahkasammal (Sphagnum riparium) ja sararah-

kasammal (Sphagnum fallax). Saranevan ja sen pohjoispuolisen kankaan välissä on vanha, um-

peutuva oja. 
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Kuva 10. Kuivahtanutta kalvakkanevaa (vasen) jaluhtaista suursaranevaa Roukajoen pohjoisrannalla 
(oikea). 

 

Osa-alueen harjuilla havaitut luontotyypit ovat kuivahko kangas (Kuva 13) ja kuiva kangas, jois-

sa esiintyy tavanomaista lajistoa (lajiluettelo ks. kohta 3.1). 

 

 

3.3 Suunniteltujen voimalapaikkojen kuvaukset 

 

3.3.1 Voimalapaikka nro 1 

Suunniteltu voimalapaikka nro 1 sijoittuu Illevaaran itärinteen istutustaimikkoon (Kuva 11). Tai-

mikossa kasvaa männyn-, hieskoivun- ja haavantaimia, katajaa, metsälauhaa, maitohorsmaa, 

kevätpiippoa, kangasmaitikkaa, kultapiiskua, puolukkaa, vadelmaa (Rubus idaeus), seinäsam-

malta sekä karhunsammaleita (Polytrichum spp.). Suunnitellulla voimalapaikalla ei havaittu suo-

jelullisista syistä huomioon otettavia luontotyyppejä tai kasvilajeja. 

 

  

Kuva 11. Voimalapaikka 1 sijaitsee Illevaaran itärinteen hakkuuaukiolla/istutustaimikolla. 

 

3.3.2 Voimalapaikka nro 2 

Kesäkuussa 2015 valmistellun suunnitelmakartan mukainen voimalapaikka nro 2 sijoittuu Sauna-

ahon vanhan kuusikon pohjois-koillispuolella olevan hakkuuaukion reunalle (Kuva 12). Metsän 

reunalla kasvaa kuusta ja mäntyä sekä muutamia hieskoivuntaimia. Hakkuu-aukio on puuton. 

Kenttäkerroksen lajistoa on mustikka, puolukka, juolukka, variksenmarja. Sammaliston valtalaji 

on seinäsammal. Suunnitellulla voimalapaikalla ei havaittu suojelullisista syistä huomioon otetta-
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via luontotyyppejä tai kasvilajeja. Lokakuussa 2015 voimalapaikka 2 siirrettiin kauemmaksi kuu-

sikosta hakkuuaukiolle. Hakkuuaukiolla ei havaittu luontoarvoja Sauna-ahon osa-alueen selvityk-

sen yhteydessä. 

 

 

Kuva 12. Voimalapaikka 2 sijaitsee kuusikon ja hakkuuaukion reunalla. 

 

Sauna-ahon itäpuoliskolla esiintyy 30–55-vuotiasta kuivahkoa mäntykangasmetsää. Kangasmet-

sään suunnitellaan voimalapaikka nro 7 (Kuva 17). 

 

3.3.3 Voimalapaikka nro 3 

Suunniteltu voimalapaikka nro 3 sijoittuu hankealueen kaakkoisnurkassa sijaitsevan harjun luo-

teisosan kuivahkolle kankaalle (Kuva 13). Metsä on mäntyvaltainen, jonka lisäksi siellä kasvaa 

hieskoivua ja kuusentaimia. Muu lajisto koostuu tavanomaisista kuivahkon kankaan lajeista mm. 

puolukasta, kanervasta, mustikasta, metsälauhasta, variksenmarjasta, seinäsammalesta ja har-

maaporonjäkälästä. 

 

 

Kuva 13. Voimalapaikka 3 
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3.3.4 Voimalapaikka nro 4 

Suunniteltu voimalapaikka nro 4 sijaitsee Teeriharjun länsiosan kuivahkolla kankaalla (Kuva 14). 

Puusto muodostuu kuusesta, männystä ja hieskoivusta. Alueen muuhun lajistoon kuuluu kataja, 

puolukka, mustikka, juolukka, variksenmarja, kanerva, seinäsammal, kangaskynsisammal ja 

harmaaporonjäkälä. 

 

 

Kuva 14. Voimalapaikka 4. 

 

3.3.5 Voimalapaikka nro 5 

Suunniteltu voimalapaikka nro 5 sijoittuu hankealueen itäosan ojitusalueella sijaitsevalle soistu-

neelle kankaalle (Kuva 15). Puuston päälaji on mänty, lisäksi esiintyy hieskoivua ja kuusta. Kent-

täkerroksen lajistossa on mustikkaa, puolukkaa, juolukkaa, variksenmarjaa, suopursua, Samma-

liston valtalaji on seinäsammal. Lisäksi esiintyy soistuneilla paikoilla jokasuonrahkasammalta, 

kangasrahkasammalta, suonihuopasammalta ja rämekarhunsammalta. 

 

 

Kuva 15. Voimalan 5 paikka soistuneella kankaalla. 
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3.3.6 Voimalapaikka nro 6 

Suunniteltu voimalapaikka nro 6 sijoittuu Illevaaran länsipuolisen harjun laella olevaan taimik-

koon. Taimikossa esiintyy männyn- ja hieskoivuntaimia, maitohorsmaa, metsälauhaa, kangas-

maitikkaa (Melampyrum pratense), puolukkaa, seinäsammalta ja karhunsammaleita. Suunnitel-

lulla voimalapaikalla ei havaittu suojelullisista syistä huomioon otettavia luontotyyppejä tai kasvi-

lajeja. 

 

 

Kuva 16. Voimalapaikka 6 sijoittuu taimikoon. 

 

3.3.7 Voimalapaikka nro 7 

Suunniteltu voimalapaikka nro 7 sijaitsee Sauna-ahon itäosan kuivahkossa männikössä (Kuva 

17). Puuston valtalaji on noin 30–55-vuotiasta mäntyä, seassa kasvaa hieskoivua sekä kuusen-

taimia. Pensaskerroksessa esiintyy katajaa. Kenttäkerroksen lajistossa on puolukkaa, mustikkaa, 

variksenmarjaa, maitohorsmaa ja kangasmaitikkaa. Sammaliston valtalaji on seinäsammal.  

 

 

Kuva 17. Voimalapaikka 7 Sauna-ahon itäosan kuivahkolla mäntykankaalla. 
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3.3.8 Voimalapaikka nro 8 

Suunniteltu voimalapaikka nro 8 sijaitsee Teeriharjun koillisosan hakkuuaukion ja kuivahkon kan-

kaan reunalla (Kuva 18). Paikan puusto koostuu hieskoivusta, kuusesta ja männystä. Kenttäker-

roksen lajistoon kuuluu variksenmarja, juolukka, puolukka, kultapiisku, metsälauha ja kevätpiip-

po. Sammaliston valtalaji on seinäsammal. Alemmilla, vähän soistuneilla paikoilla tavataan lisäksi 

jokasuonrahkasammalta ja suonihuopasammalta. 

 

 

Kuva 18. Voimalapaikka 8 hakkuuaukion vieressä. 

 

3.4 Suunniteltujen huoltoteiden maastoselvitykset 

 

Huoltotiet ovat suurimmaksi osaksi suunniteltu jo olemassa olevien metsäteiden pohjille tai tal-

viurille.  

 

Sauna-ahon ja Teeriharjun kohdalla suunnitellaan lisäksi uusien teiden rakentamista metsään. 

Maastokatselmuksen perusteella kyseiset osat ovat tavanomaista talousmetsää, lähinnä kuivah-

koa kangasta (osa-alueiden kuvaukset, ks. kohdat 3.2.4 ja 3.2.5). Hankealueen itäosaan suunni-

tellaan uutta tietä rämemuuttuman kautta (osa-alueen kuvaus, ks. kohta 3.2.6). Alueilla ei ha-

vaittu suojelullisista syistä huomioon otettavia luontotyyppejä tai kasveja (Kuva 1).  
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Kuva 19. Voimalapaikka 5 ja sen länsipuolisen harjun väliin suunniteltu huoltotie kulkee noin 80 m etäi-
syydellä metsä- ja vesilakikohteesta. Suunnitellun tien reitillä ei havaittu erityishuomiota vaativia kasvi-
lajeja tai luontotyyppejä. 

 

Kahden huoltotien reititystä suunnitellaan Teerisuon läpi. Itäinen reitti kulkee talvitien uraa (Kuva 

20) ja läntinen reitti mönkijäuraa (Kuva 21) pitkin. Molemmat reitit ovat kulutuksen johdosta 

kasvillisuudeltaan muuttuneita, eikä niissä havaittu erityishuomiota vaativia kasvilajeja tai luonto-

tyyppejä. Talvitien (itäinen reitti) molemmilla puolilla sekä mönkijäreitin (läntinen reitti) itäpuolel-

la on vanhoja ojia, joiden läheisyydessä suo on kuivahtanut ja kasvillisuudeltaan lievästi muuttu-

nut.  

 

 

Kuva 20. Suunniteltujen voimalapaikkojen 8 ja 20 välissä kulkeva huoltotie ylittää Teerisuon olemassa 
olevan talvitien kohdalla. 
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Kuva 21. Mönkijäura. 

 

Reittien läheisyydessä havaittiin suoluontotyypeistä rahkarämettä, lievästi kuivahtanutta oligotro-

fista Sphagnum-rimpinevaa (Kuva 22) sekä lievästi kuivahtanutta oligotrofista lyhytkorsinevaa. 

Kuivahtaminen ilmentyy rimpinevalla välipintakasvilajien kasvamisena rimpipinnalla ja lyhytkorsi-

nevalla rahkoittumisena ja taimettumisena. Reittien sekä niiden läheisyyteen sijoittuvan suoalu-

een lajistoon kuuluvat variksenmarja, hilla, suokukka, tupasvilla, leväkkö, männyntaimet, pyö-

reälehtikihokki, punarahkasammal, ruskorahkasammal, kangasrahkasammal, vajorahkasammal, 

valko- ja harmaaporonjäkälä sekä isohirvenjäkälä. 

 

 

Kuva 22. Itäisen suunnitellun huoltotien itäpuolella esiintyy Teerisuolla luonnontilaisen kaltaista oligo-
trofista Sphagnum-rimpinevaa sekä rahkarämejänteitä. 
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3.5 Sähkölinjavaihtoehdot 

 

Sähkölinjareitin vaihtoehto 1 seuraa Kokkovaarantietä länteen alkaen hankealueen länsireunalla 

sijaitsevalta Saunakankaalta. Ollinvaaran ja Kokkovaaran välissä sijaitsevalta kohdalta se joko 

jatkuu vaihtoehtona 1B Kokkovaarantien ja lännempänä valtatien 5 reunaa pitkin Seitenoikean 

sähköasemalle asti, tai yhdistyy hankealueen eteläreunaa pitkin kulkevaan olemassa olevaan Sei-

tenoikean sähköasemalle johtavaan sähkölinjareittiin. Sähkölinjan reittivaihtoehto 2 alkaa hanke-

alueen eteläpuolelta ja seuraa koko ajan olemassa olevaa sähkölinjaa. Alla on kuvailtu sähköreit-

tivaihtoehtojen varrella havaitut luontotyypit ja kasvillisuus.  

Sähkölinjojen reittivaihtoehdot ovat esitetty liitekartassa 1. 

 

3.5.1 Sähkölinjavaihtoehto 1 

Saunakankaalta länteen mentäessä Kokkovaarantien varrella yleisin luontotyyppi on metsätalous-

käytössä oleva kuivahko kangas. Paikoin esiintyy myös tuoretta kangasmetsää. Näillä metsätyy-

peillä havaittiin niille tyypillistä kasvilajistoa, jota on kuvailtu edellä (ks. kohta 3.1).  

 

Pienehköllä alalla ojan läheisyydessä havaittiin Kokkovaarantien varrella kankaan ja korven kas-

villisuutta (Kuva 23). Kyseessä on mahdollisesti ojituksen ja metsätoimenpiteiden seurauksena 

kasvillisuudeltaan jokseenkin muuttunut kangaskorpi. Puusto muodostuu kuusesta ja koivusta. 

Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat metsäimarre, korpi-imarre, metsäkorte, kultapiisku ja riiden-

lieko. Sammaliston yleisimmät lajit ovat kerrossammal ja korpirahkasammal.  

 

 

Kuva 23. Kangaskorpi. 

 

Ollinvaaran alueella on metsätien varrella muutamia vanhoja niittyjä (Kuva 24), joilla kasvaa nii-

tyn, joutomaan ja metsän lajistoa, mm. mesimarjaa, metsäalvejuurta, kangasmaitikkaa, riiden-

liekoa, korpiorvokkia, kiiltopajua, harmaasaraa ja vaivaiskoivua. 
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Kuva 24. Vanha niitty Ollinvaaran alueella. 

 

3.5.2 Sähkölinjavaihtoehto 1 B 

Sähkölinjan vaihtoehto 1B jatkuu metsätien varrella metsätalouskäytössä olevien kuivahkojen se-

kä tuoreiden kangasmetsäkuvioiden läpi länteen. Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi alle 80-

vuotiaita Kokkomäen alueella (Kokkovaarantien eteläpuolella) ja Kokkovaaran alueella (Kokko-

vaarantien pohjoispuolella). 

 

Kokkovaaran alueella on myös useita maalaistaloja pihapiireineen, niittyjä ja peltoja (Kuva 25). 

Alueella havaittuihin yleisiin niitty- ja pientareen lajeihin kuuluvat maitohorsma, koiranputki, met-

säkurjenpolvi, niittyleinikki, puna-ailakki, ahosuolaheinä, maarianheinä, siankärsämö ja timotei. 

Kokkovaarantien pientareella kukki paikoin runsaasti maariankämmekkää. Huomioon otettavista 

kasveista havaittiin alueella valkolehdokkia sekä pieni kissankäpäläesiintymä (ks. kohta 3.6.3 se-

kä liite 2). 

 

 

Kuva 25. Kokkovaarantien varrella on asutusta, niittyjä ja peltoja. 

LIITE 2
LUONTOSELVITYS 2015



 

 

 

 

 
 
 

Illevaaran tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2015 

17 

Isoahonrinteen alueella Kokkovaarantien itäpuolella on olemassa oleva sähkölinja (Kuva 26). Tien 

sekä olemassa olevan sähkölinjan varrella kasvava metsä on tyypiltään pääosin tuoretta kangasta 

(luontotyypin kasvilajit ks. kohta 3.1, Kuva 26). Alueen metsä on suurimmaksi osaksi 50–70-

vuotiasta. Isonahonrinteen alueella (tien molemmin puolin) esiintyy lisäksi yli 100-vuotiaita, kuu-

sivaltaisia tuoreen kankaan metsäkuvioita. 

 

Tien länsipuolella on soistunut painanne, jossa havaittiin kangaskorven ja rehevän tuoreen kan-

kaan kasvillisuutta, mm. kuusi, hieskoivu, tuomi, haapa, mustikka, puolukka, metsäalvejuuri, 

metsäkorte, korpi-imarre, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, oravanmarja, kerrossammal, korpirah-

kasammal, luhtakuirisammal ja korpilehväsammal. 

 

  

Kuva 26. Tien varrella esiintyvä tuore kangasmetsä (vasen 2 a, oikea kuva 2 b).  

 

Valtatien 5 varrella havaittiin tavanomaista talousmetsää, tyypiltään pääosin kuivahkoa kangasta. 

Tien pientareella kasvoi melko runsaana kissankäpälää (Kuva 27 sekä kohta 3.6.3). 

 

 

Kuva 27. Tien penkalla kukki runsaasti kissankäpälää. 

 

 

 

LIITE 2
LUONTOSELVITYS 2015



 

 

 

 

 
 
 

Illevaaran tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2015 

18 

3.5.3 Sähkölinjavaihtoehto 2 

 

Sähkölinjavaihtoehdon 2 reitti seuraa hankealueen eteläreunaa pitkin kulkevaa olemassa olevaa 

sähkölinjaa länteen, Seitenoikean sähköasemalle asti. Reitin varrella havaitut metsät ovat suu-

rimmaksi osaksi metsätalouskäytössä olevia kuivahkoja kankaita sekä tuoreita kankaita (Kuva 

28). Valtatien 5 länsipuolella esiintyy sähkölinjareitin varrella lisäksi kuivaa kangasta (Kuva 29).  

 

Edellä mainittujen luontotyyppien yleinen kasvilajisto on kuvailtu aiemmin (ks. kohta 3.1). Yhdel-

lä paikalla havaittiin tuoreella kankaalla tavanomaisten lajien lisäksi 11 kukkivaa versoa rauhoi-

tettua valkolehdokkia (ks. liite 2).  

 

 

Kuva 28. Talousmetsää sähkölinjan varrella. 

 

 

Kuva 29. Kuivaa kangasta kallioalueella. 
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Sähkölinjavaihtoehdon 2 eteläpuolella havaittiin pienehkö suoalue, joka on rahkoittunutta meso-

trofista suursaranevaa (Kuva 30). Suolla kasvaa kuusta, hieskoivua, katajaa, harmaaleppää, vir-

papajua, siniheinää, mätässaraa, metsäkortetta, mesiangervoa, maariankämmekkää, kalvakka-

rahkasammalta, jokasuonrahkasammalta, ruskorahkasammalta ja varvikkorahkasammalta. 

 

 

Kuva 30. Sähkölinjareitin varrella esiintyy rahkoittunutta mesotrofista suursaranevaa.  

 

3.6 Suojelullisista syistä huomioon otettavat kohteet hankealueella 

 

3.6.1 Lailla suojellut luontotyypit 

Selvitysalueella ei maastokäynneillä 8.7.–10.7.2015 havaittu luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia 

luontotyyppejä.  

 

Illevaaran eteläpuolisella ojittamattomalla suo-osalla on lähteikkö, joka koostuu luonnontilaisen 

kaltaisesta meso-eutrofinesta purolähteestä (Kuva 31) ja etelämpänä suolla sijaitsevasta kiilto-

lehväsammal- ja kalvaskuirisammalvaltaisesta tihkupinnasta, josta saa alkunsa noin 19 m pitkä 

noro.  

 

Pohjoisen purolähteen lähdeveden purkauspaikka on leveydeltään noin 3 m (Kuva 31) ja lähdepu-

ron pituus noin 20 m. Puro virtaa lounas-etelään. Lähteen sammallajistoon kuuluvat kiiltoleh-

väsammal, kalvaskuirisammal, hetehiirensammal ja korpilehväsammal. Putkilokasveista lähteessä 

esiintyy mm. kurjenjalkaa, pohjanhorsmaa, luhtarölliä, suokortetta ja mätässaraa.  

 

Lähteet ovat rakenteiltaan ja kasvillisuudeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Molemmat kohteet kuu-

luvat vesilain 11 §:n tarkoittamiin arvokkaisiin pienvesiin. Lähdepuron sekä noron välittömät lä-

hiympäristöt kuuluvat ainakin osittain metsälailla 10§ suojeltaviin erityisen tärkeisiin elinympäris-

töihin. Lähteitä ympäröivä puusto on osittain nuorehkoa eli sitä on jossain vaiheessa metsätoi-

menpiteillä käsitelty.  
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Kuva 31. Luonnontilaisen kaltainen lähde ja lähdepuro 

 

  

Kuva 32. Pohjoisen purolähteen ja tihkupinnan välissä sijaitsevalla puoliavoimella suoalueella kasvaa 
runsaasti maariankämmekkää (vasen) ja harajuurta (oikea). 

 

Karukkokankaat voivat sisältyä metsälailla 10 § suojeltuihin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, 

mikäli ne täyttävät luonnontilaisuuskriteerit. Hankealueella havaitut karukkokankaat ovat metsä-

taloustoimin sen verran käsiteltyjä, etteivät ne täytä luonnontilaisuuskriteerejä (Kuva 4, Kuva 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 2
LUONTOSELVITYS 2015



 

 

 

 

 
 
 

Illevaaran tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2015 

21 

3.6.2 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Selvitysalue sijaitsee Etelä-Suomessa (keski-boreaalinen, Pohjois-Karjala-Kainuu). Taulukossa 

(Taulukko 1) on esitetty selvitysalueella esiintyvien luontotyyppien uhanalaisuus Etelä-Suomessa 

ja koko maassa. 

Taulukko 1. Hankealueen tarkastetuilla osa-alueilla, voimalapaikoilla ja sähkönsiirtoreiteillä esiintyvien 
luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008) 
mukaan (CR= äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpi-
dettävä, LC = säilyvä). 

Luontotyyppi Uhanalaisuus  

Etelä-Suomessa 

Uhanalaisuus  

koko maassa 

Karukkokankaat CR CR 

Kuivat kankaat VU NT 

Kuivahkot kankaat NT LC 

Tuoreet kankaat NT NT 

Lehtomaiset kankaat NT NT 

Kangasrämeet NT LC 

Kangaskorvet VU VU 

Kalvakkanevat VU NT 

Saranevat VU LC 

Rimpinevat NT LC 

Minerotrofiset lyhytkorsinevat VU LC 

Lähteiköt EN VU 

 

Hankealueen ja sähkölinjareittivaihtoehtojen varrella sijaitsevien metsä- ja suoluontotyyppien 

luonnontilaisuus ja edustavuus ovat pääosin heikentyneitä metsätaloustoimenpiteiden ja ojitus-

ten seurauksena. Illevaaran laella sijaitseva tuore ja kuivahko kangasmetsäkuvio sekä Sauha-

ahon tuoreet kangasmetsäkuviot ovat sen sijaan olleet pitkään hoitamatta ja palaamassa hiljat-

tain luonnontilaan. Hankealueella havaittu lähteikkö on luonnontilaisen kaltainen.  

 

3.6.3 Kasvien uhanalaisuus 

Maastokäynnillä 8.7.–10.7.2015 ei havaittu uhanalaisia kasvilajeja suunnitellun tuulivoimapuiston 

alueella eikä sähkölinjareittivaihtoehtojen varrella. Alueella havaittiin kolmella paikalla rauhoitet-

tua valkolehdokkia sekä kaksi silmälläpidettävää lajia (Taulukko 2), joiden tarkemmat sijainnit on 

esitetty liitekartalla (ks. liite 2) 

Taulukko 2. Maastossa havaitut selvitysalueella esiintyvät Pohjois-Karjalan-Kainuun alueellisesti uhan-
alaiset (RT 3b) lajit, uhanalaiset (CR, EN, VU), silmälläpidettävät (NT) sekä Suomen kansainväliset vas-
tuulajit (VA).  

Kasvilaji Esiintymispaikka  Uhanalaisuus/suojelustatus 

valkolehdokki  

(Platanthera bifolia) 

Illevaaran lounaisrinne sekä sähkölinja-

vaihtoehtojen 1B ja 2 varrella 

rauhoitettu 

kissankäpälä  

(Antennaria dioica) 

sähkölinjareittivaihtoehdon 1B varrella NT 

raidankeuhkojäkälä  

(Lobaria pulmonaria) 

sähkölinjareittivaihtoehdon 2 varrella NT 
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Kuva 33. Raidankeuhkojäkälä kasvaa kuusimetsän lomassa esiintyvillä vanhoilla raidoilla.  

 

 

4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Illevaaran hankealueella sekä sähkölinjavaihtoehtojen 1, 1B ja 2 varrella esiintyy pääosin tehok-

kaassa metsätalouskäytössä olevaa tavanomaista kangasmetsää. Lisäksi Illevaaran laella sekä 

Sauna-ahon länsiosassa sekä Sauna-ahon luoteispuolella esiintyy yli 100 vuotta vanhaa puustoa 

kasvavia kuusivaltaisia metsäkuvioita. Nämä metsäkuviot ovat olleet pitkään hoitamatta ja niihin 

on kehittymässä lahopuuta, mikä tekee niistä paikallisesti arvokkaita kohteita luonnon monimuo-

toisuutta ajatellen. Metsäkuvioita, joissa kasvaa yli 100 vuotta vanhaa kuusimetsää, esiintyy li-

säksi sähkölinjareittivaihtoehdon 1, 1B ja 2 varrella.  

 

Suurin osa hankealueen sekä sähkölinjavaihtoehtojen 1, 1B ja 2 varrella esiintyvistä soista on 

ojitettu ja sekä vesitaloudeltaan että kasvillisuudeltaan muuttuneita. Alueen eteläosassa sijaitsee 

ojittamaton Teerisuo, jonka keskiosa on luonnontilaisen kaltainen.  

 

Voimalapaikoilla 1-8, tarkasteluilla osa-alueilla ja sähkölinjavaihtoehtojen 1, 1B ja 2 varrella ei 

havaittu luonnonsuojelulailla, metsälailla tai vesilailla suojeltuja luontotyyppejä. Hankealueen 

osa-alueilla, voimalapaikoilla sekä sähkölinjavaihtoehtojen 1, 1B, 2 varrella esiintyy useita Suo-

men uhanalaisuusluokittelussa vaarantuneiksi luokiteltuja luontotyyppejä sekä yksi äärimmäisen 

uhanalainen (karukkokangas) luontotyyppi. Kyseessä olevien luontotyyppien luonnontilaisuus on 

kuitenkin heikentynyt metsätaloustoimenpiteiden ja ojitusten vuoksi, joten niiden edustavuutta ei 

voida pitää hyvänä.  

 

Illevaaran eteläpuolella esiintyy luonnontilaisen kaltainen lähteikkö, joka kuuluu vesilain tarkoit-

tamiin arvokkaisiin pienvesiin ja sen lähiympäristö metsälain tarkoittamiin erityisen tärkeisiin 

elinympäristöihin. Lisäksi lähteiköt luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi. Läh-

teikölle ja sen lähiympäristölle ei suunnitella rakentamista Illevaaran tuulivoimapuiston yhteydes-

sä. Suojeltu luontotyyppi ja sen säilyttäminen on otettava huomioon suunnittelu- ja rakentamis-

vaiheessa.  

 

Hankealueella ja sähkölinjavaihtoehtojen 1 B ja 2 varrella havaittiin huomioon otettavista kasvila-

jista valkolehdokki (Platanthera bifolia, rauhoitettu), kissankäpälä (Antennaria dioica, silmälläpi-

dettävä) ja raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria, silmälläpidettävä).  LIITE 2
LUONTOSELVITYS 2015
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