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1 JOHDANTO

Lavasuo sijaitsee Ylikimingin kunassa noin 20 km Ylikiimingin kirkonklästä kaaoon. Suolle
suuntellaan turvetuotatoa. Luonto-osuuskunta Aapa suoritti Tureruuki Oy:n toimeksianosta
linnusto- ja kasvilisuusselvityksen noin 100 ha:n suurisella alueella. Työstä vastaivat FM biologi
Juha Repo (linnustoselvityksen maastotyöt ja raportointi) ja FM biologi Antje Neuman
(kasvilisuusselvityksen maastotyöt ja raportointi).

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1. LINNUSTOSEL VlTYS

( -) Lavasuon linnusto arvioitiin linjalaskennaUa (Turveteollsuusliitto ry. 2002, Rajasärkkä 2005,
Luonnontieteellnen keskusmuseo 2007). Maastossa laskettava reitti suuntellaa etuäteen (liite

1). Havainnot merkitää laskijan molemmin puolin 25 metr etäisyyksin pääsaraIta ja tätä
kauempaa apusaralta niin kaukaa, kuin ilman kiikarointia on havaintoja mahdollista tehdä. Lajien
pääaranja apusaran parihavainot lasketaa yhteen lajien tutkimussaran parimääiksi. Suomessa

on kehitett matemaattinen kaava, jolla lintulajien tiheydet voidaa arioida huomattvasti
pääarkaa laajemmalta alueelta (Väisänen ym. 1998). Kaavan lajikohtaisina kuuluvuuskertoimina
käytettiin Metsähallitusen 15 000 km:n linjalaskenta-aineistosta laskettja kertoimia (Rajasärkkä

----200.5).-b-njalaskenta-tehtiin-1-7--6;i00'7-klo-Ð3-;35-~-Ð5;3Ð;-Sää-oli-puolipilvinen-j a-tyi;-khr05~30---
alkaen selkeä. Lämpötila oli laskennan aikana +5 - + 1 O. Linjalaskennasta erillää havainoitiin klo

12.15 asti koko tutkimusalueen linustoa ulotten n. 200 m alueen ulkopuolelle.

2.2. KASVILLISUUSSELVITYS

(/)
"--~-

Kasvilisuustyit selvitettiin karkeasti ilmakvan ja maatokar avulla, sekä tarkennettiin
maatokäynnllä 25.6.2007. Maastokäynnn aikana tutkittiin myös alueet 200-300 m etäisyydellä
varsinaisen inventointialueen ulopuolella. Suotypit määritettiin Eurolan et al. (1995) mukaa.
Kasvilisuusselvityksessä noudatettiin Tureteollsuusliiton ohjeistusta (Turveteollsuusliitto ry.
2002).

2.3. UHALAISET LAJIT JA LAILA SUOJELLUT LUONTOTVYIT

Suomen luonnonsuojelulain 47 §:ssä on lueteltu erityisesti suojeltavat ja 46 §:ssä uhanalaiset lajit
(Ympärstöministeriö 2006). Vaarantuneet (V on Rassin ym. (2001) työryhmän luokittelun
uhanalaisten lajien luokka. Silmälläpidettävät (NT, Near Threatened) lajit eivät ole aivan
uhanalaisia. Silmälläpidettvä laji voi olla alueellsesti uhanalainen (Suomen ympärstökeskus
2005b). Eurooppalaisen linnustonsuojelun luokka ovat Euroopan unionin lintudirektiivin I-litteen
lajit ja Suomen kansaivälisen suojelun Euroopan vastuulajit (Suomen ympärstökeskus 2005a &
2007).
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Luonnonsuojelulak (N:o 1096, § 29) kieltä tiettyjen luonnontilaisten tai luonnontilaiseen
verrattvien alueiden muuttista siten, ett luontotypien ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä

alueella vaaantuu. Kyseisistä luontotyeistä voidaa tavata suolla, metsäsaaekkeissa tai suota
ympyröivissä metsissä seuraavia:
- luontaisesti syntyneet, merkittviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
- tervaleppäkorvet
- avointa maisemaa halltsevat suuret yksittäiset puut ja puurhmät

Metsälain (N:o 1093, § 10) mukaisesti metsiä tulee hoita ja käytä siten, ett yleiset edellytykset
metsien biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympärstöjen säilymiselle tuata. Lain

kanalta erityisen täkeitä elinympärstöjä, joita voidaa tavata suolla, ovat lähteet, purot, norot,
metsäsaaekkeet ojittattomila soila, sekä pienten lampien välittömät lähympärstöt.

,) Lavasuon luontoselvityksen yhteydessä selvitettiin mahdollsten uhanalaisten 
ja erityistä suojelua

vaativien lajien esiintyinen ympärstöhallinon uhanalaisten lajien rekisteristä. Lisäksi takistettiin
kotka- ja muuttohaukkatiedot erillisestä tietojärestelmästä. Haussa ei löytynyt tietoja uhanalaisista
kasvi- tai lintuajeista eikä k.o. petolinnuista Lavasuolta. Yhteyshenklönä toimi Pohjois-
Pohjanaa ympäristökeskusen ylitarkastaja Tupuna Kovanen.

3 YLEISKUVA INNTOINTIALUEESTA

Lavasuon inventointialue on suuriaksi osaksi ojitett avo suota. Myös muuttutta avo suota
ympäfõivât-iameef--- ovaC ojitetitjaenasteÌsestrmuuiKineet.Lavasuü.lCuu1uu.OulUi-kaupunglii

omistamaa 131,5 ha:n kokoiseen Alavuoton hoitolohkoon. Lavasuo on Oulun henklökuan
virkistysmetsästyskäytössä. Suon läheisyydessä on metsästäjile takoitett autiotupa. Sekä suolla,

että sitä ympyröivissä metsissä on metsästystomeja.
Suunntellun turvetuotantoalueen lähät Natura-alueet ovat Kiimijoki (FIl101202) noin 2

km, Pesämaa Hilikosuo (FIlI06604) noin 6 kmja Torvensuo-Viidansuo (FIl106005) noin 11
km etäisyydellä.

(-)

4 INNTOINNlN TULOKSET

4.1. LINUSTOSEL VlTYS

Lajimäää on 13 (liite 2). Linjalaskennan tutkiussaran lajiston kokonaisparäää on 40.
Lajikohtasila kuuluvuuskertoimila laskettu lajiston suhteellinen kokonaistiheys on 37,3 p!k2.
Avosuon kahaajalajien pesivät part ovat kapustarinnan yksi (Pluvualis apricaria) ja liron (Tringa
glareola) kaksi para. Molemmat lajit melko varasti pesivät alueella, koska ne varoittelivat
aktiivisesti linjalaskentareitin varella. Soila esiintyät varpuslintulajit ovat yleisen avosuolajin,
niittkirvisen (Anthus pratensis), 4 para sekä korpi- ja räme soiden lajin, pohjansirkun (Emberiza
rustica), yksi reviiri. Metsälajeista pajulintuja (Phylloscopus trochilus) havaittiin 13, peippoja
(Fringila coelebs) 6 ja metsäkirvisiä (Anthus trivialis) 5 para. Lajit, joiden ruaus on 1- 2 para,
ovat käk (Cuculus canorus), punarnta (Erithacus rubecula), räkättirastas (Turdus pilars),
laulurasta (Turdus philomelos), talitiainen (Parus major) sekä pikku-/isokäpylintu
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(Loxia curvirostra/pytyopsittacus). Tutkimusalueen linjalaskennan ulkopuoliset havainnot ovat teeri
(Tetrao tetrix), sekä alueelle kauempaa kuulunut valkoviklon (Tringa nebularia) ääni.

4.2. KASVILLISUUSSELVITYS

Lavasuo on ojitetta ja lähinnä eriasteisesti muuttunutta nevaa. Muuttuneen nevan keskellä on

metsäsaareke. Avosuon reunamila on ojitettuja räme itä. Inventointialueen eteläpuolella on

pienehkö, melko luonnontilainen neva-alue. Alueen ravinteisuustaso on oligotrofia ja oligo-
mesotrofia.

4.2.1. Neva

Lähes koko inventointialue on ojitett. Avosuon pohjois- ja keskipuolella sijaitsevat neva-alueet
ovat salaojitetut ja tureen kuivumisesta johtuen voimakkaasti muuttneet. Näkyvin ojituksen
vaikutus on tupasluikan (Trichosphorum caespitosum) runsastuminen. Muita nevamuuttman
kenttäkerroksen yleisimpiä lajeja ovat suokukka (Andromeda polifolia), vaivaiskoivu (Betula nana)
jajuolukka (Vaccinium uliginosum). Kenttäkeffoksessa on paikoin vain paljasta turvetta, ja paikoin
siellä kasvaa jokasuon-, silmäke-, kalvakka- ja ruskorahkasammalta (Sphagnum angustifolium, S.
balticum, S. papilosum, S. fuscum). Useila paikoila aitosammaleet, kuten korpi karhun samal ja
rämekarhunsammal (Polytrichum commune, P. strictum) ovat vallanneet alaa rahkasammalilta.

- -- - -- - Suon - eteläpuolella-on- pienehkö,-lähes- luonnontilainen -avosuo-alue,j oka - on-Iuontotyypiltään ~
yhdistelmä oligotrofisesta lyhytkorsinevasta (OILkN) ja raharämeestä (RaR). Lyhytkorsinevan
kenttäkerroksen valtalaji on tupasvila (Eriophorum vaginatum). Pohjakerrosta hallitsee
jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium).

o

Kuva 1. Nevamuuttuma suon pohjoispuolella Kuva 2. Melko luonnontilaista oligotrofisen
Iyhytkorsinevan ja rahkarämeen yhdistelmää
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Inventointialueen avosuota ympäröivät rämeet ovat suurimmaksi osaksi ojitetut ja eriasteisesti
muuttuneet. Rämemuuttumaa esiintyy myös suon keskiosan ojitusalueella.
Paikoin tavataan luonnontilaista rahkarämettä (RaR). Suon eteläpuolella rahkaräme muodostaa
yhdistelmätyyppejä nevan kanssa. Rahkarämeen mätäspinta muodostuu ruskorahkasamalesta
(Sphagnum fuscum). Kenttäkerroksessa esiintyy hillaa (Rubus chamaemorus), variksenmarjaa
(Empetrum nigrum) ja vaivaiskoivua (Betula nana).
Rämemuuttumien valtapuu on mänty (Pinus sylvestris), ja kenttäkerrosta leimaavat isovarut kuten
vaivaiskoivu (Betula nana), suopursu (Ledum palustre) ja juolukka (Vaccinium uliginosum).

Ojituksen vaikutus näkyy suon kuivumisena ja vaivaiskoivun (Betula nana) runsastumisena.

Rämemuuttmien poltakerroksissa valtalajit ovat jokasuonrahkasammal (Sphagnum angustifolium)
ja korpikarhunsamal (Polytrichum commune).o
4.2.3. Kangas

Inventointialueen keskiosassa on metsäsaareke, joka on luontotyypiltään tuoretta kangasta
(puolukka-mustikka tyyppi, VTM). Puustossa esiintyvät mänty (Pinus sylvestris), hieskoivu (Betula
pubescens) ja kuusi (Picea abies). Puusto on vielä suhteellsen nuorta, eikä seisovaa kelopuuta ole.

Kenttäkerrosta halltsevat mustikka ja puolukka (Vaccinium myrtilus, V. vitis-idaea).
Pohjakerroksen yleisimmät sammaleet ovat kerrossammal (Hylocomnium sfJlendßns)_ ja

~seinäsai.ãl (Pleuroiium scnrebiri)-- ---- ~ - ---- - - ---- -- --

J

Kuva 3. Rämemuuttuma suon keskiosassa Kuva 4. Tuoretta kangasta metsäsaarekkeessa

5
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 LINUSTOSEL VlTYS

Linnustoselvityksen menetelmä oli linjalaskenta. Menetelmällä selvitetä lajisto ja lajien
rusaudet. Lisäksi alueen ympärstöä havainoitiin linjalaskennan ulkopuolella. Laskenta ja muu
havainnointi tehtiin 17.6.2007. Inventointialueesta avo suota on suunlleen puolet. Lintulajit ovat
haralukisia, eivätkä metsälajit ole juur paljonkaa rusaapia kuin suolajit. Myös lajien määrä

on pieni. Alueella esiintyät kahaajalajit, kapustainta (Pluvialis apricaria) ja Iiro (Tringa
glareola), ovat EU:n direktiivilajeja. Myös teeri (Tetrao tetrix) on direktiivilaji. Teeri ja Iiro ovat
myös Euroopan vastuulajeja. Tutkimusalueella ei ole esiintynyt luonnonsuojelulain 46 / 47 §:n
erityisesti suojeltavia ta uhanalaisia lajeja. Maaunallsesti alueen merkitys on tavanomainen.

)"----_...-

5.2 KASVILLISUUSSELVITYS

Lavasuon inventointialue ja sen reuna-alueet ovat suurmmaksi osaksi ojitetut ja eriasteisesti
muutteet. Inventointialueenlla yleisin suotyppi on nevamuutta. Ei inventointialueelta eikä
sen reunamiltaaa olevilta alueilta, ole löydetty uhanalaisia, rauhoitettja tai silmälläpidettviä
kasvilajeja. Metsälaila (N:o 1093, § 10) tai luonnonsuojelulaila (N:o 1096, § 29) suojeltuja
luontotyppejä ei ole tavatt Lavasuon inventointialueella. Noin 2 km etäisyydellä Lavasuon

----ìnventnintìRlueenloooaìsrajastalrlKevaiHaaaojanliöntãlä1ympäistöä voitaeen pitää-
metsälai takoittana erityisen tärkeänä elinympärstönä (metsälak N:o 1093, §10).

5.3. NATURA-ARVlOININ TARVEHANTA

(-)
'---- -

Lavasuolla ei ole tavatt suojeluperusteena olevia lajeja eikä laila suojeltuja luontotyppejä.
Mahdollsen turvetuotantoalueen vaiktus ei ulottisi Natua-alueisiin. Myöskään lintudirektiivin
liitteen 1 lajien Natua-alueiden elinympärstöihin mahdollnen tuetuotantoalue ei vaikttisi.
Tässä selvityksessä ei tullut esile syitä, jotka edellytäisivät Natua-arvioinnn tekemistä
inventointialueella.

FM Antje Neuman (kasviekologi)
FM Juha Repo (orntologi)
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6 KIRJALLISUUS
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LIITE 1

Lavasuon linnustoselvityksen linjalaskentareitt

Linjalaskentareitti ja sen aloituskohdan koordinaatit (kkj). Pohjakartan aineisto on
Maanittauslaitoksen Kansalaisen kartapaikka -tietopalvelu, jonka 1 :40 000 mittakaavan karojen
maastotietokantaa päivitetään vuosittain teistö, suojelualueet ja kuntien rajat. Muilta osin
tietokantaa pidetään ajan tasalla 3-10 vuoden välein (Maanmittauslaitos 2007a&b).
(Ç Maanmittauslaitos lupano PPOH/27/05.

o l

o

N

Lavasuon Iinnustoselvityksen linjalaskentareitti (karta: Maanmittauslaitos,
muokkaus: Juha Repo)
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LIITE 2
Lavasuon Iinnustoselvityksen litulajit

Linjalaskennan havaitut lintulajien parääät pääsaralla (PS); apusaralla (AS) ja tutkiussaraIla
(TS), sekä lajikohtasila kuuluvuuskertoimila tutkimussaan parmäästä lasketut lajien
suhteelliset tiheydet (parial2). Lajien uhanalaisuustaot ovat: Valtaan tasolla
silmälläpidettävät (NT) ja keskiboreaaisen Pohjanmaa vyöhykkeen alueellsesti uhanalaiset lajit
(AL). Eurooppalaisen suojelun luokat ovat: Euroopan Unionin lintudirektiivin I-liitteen lajit (ED) ja
Suomen kansainvälisen suojelun Euroopan vastuulajit (V A).

ILinjan pituus 3,0 km, pinta-ala 113 ha.

Tibeys
lLaji Species PS AS TS (paria/2) NT AL ED VA

lKapustata Pluvialis apricaria 1 1 0,8 X

¡Liro Tringa glareola 2 2 2,0 X X X

lKäki Cuculus canorus 1 1 0,2 X

lMetsllinen Anthus trtvalis 1 4 5 3,5

iN iittkirvinen Anthus pratensis 1 3 4 6,7

Puarinta Erihacus rubecula 2 2 2,1

Rlil(ättifasfi--
---

._.. -Titlaus pilarls------
--- - ----- ----- -----

- -C-- --1
----- -- ------------ - -- ---------- --- -- - ----------------- -- -----

1,3

Laulurasta Turdus philomelos 2 2 1,3

Pajulitu Phylloscopus trochilus 1 12 13 10,0
'Talitiainen Parus major 1 1 1,4

Peippo Frigila coelebs 6 6 5,8

Pikk-/isokäpylitu Loxia curvirostra /pytyopsittacus 1 1 0,3

Pohjanirkk Emberiza rustica 1 1 2,0

Yhteensä 40 37,3

10
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LIITE 3

Lavasuon kasvilisuuskartta ja valokuvien ottamispaikat

Ilmakuva: Blom Karta Oy/Metsäkeskus, kuvattu 2004, mittakaava 1: 15 000 (muokkaus: Antje Neumann)

Lyhennelmät:
kg: kangas
OILkN: oligotrofinen lyhytkorsineva
Nmu: nevamuuttma
FlaFl: rahkarälle
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LIITE 4

Lavasuon kasviluettelo

Putkilokasveja

Tieteellnen nimi suomalainen nimi trofia uhanalaisuus
Andromeda polifolia suokukka ind
Betulanana vaivaiskoivu ind
B. pubescens hieskoivu ind
Calluna vulgaris kanerva ind
Carex canescens harmaasara ol-mes
C. dioica äimäsara mes-eu
C. rostrata pullosara ol-mes
Chamaedaphne calyculata vaivero om-ol
Drosera anglica pitkälehtUkilokk ind
D. rotundifolia pyöreälehtikilokki ind
Empetrum nigrm varUksenmarja ind
Equisetum sylvaticum metsäkorte ol-mes
Eripophorum agustifolium luhtavila ol-mes
E. vaginatum tupasvilla ind
Ledum-palustre SUOPUlSU ---- ind
Menyanthes trifoliata raate ol-mes
Picea abies kuusi ol-mes
Pinus sylvestris mänty ind
Rubus chamaemorus hila ind
Sorbus aucuparia pihlaja mes
Tichophorum cespitosum tupasluikka ind
Vaccinium microcarpum pikkkarpalo om-ol
Vaccinium myrtilus mustikka ind
V. oxycoccos karalo ind
V. uliginosum juolukka ind
V. vitis-idaea puolukka ind

(J

o

12


