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RAASAKKASUON KASVILLISUUSKARTOITUS
1. JOHDANTO
Tureruuk tiasi Biologitoimsto Jar Venetvaaa Ky:ltä Raasakasuon

kasvilisuuskaroitusen kesäkuussa 1998. Raasakasuo sijaitsee Yli-Ii Pahakosken
kylässä, 2 km Yl-Ii- Pudasjäritiestä pohjoiseen. Karoitusalue koostuu neljästä

erilisestä ojitetusta alueesta. Näistä suurn (58,4 ha) sijaitsee Pohjois-Koutuanjoen
ja pienemmät erillsalueet (13,2; 6,6 ja 5,2 ha) emo joen länsipuolella.

itäpuolella

Maastotyön alueila (yhteensä 84 ha) tekivät 8.9. ja 16.-17. 9 FM Ulla Ahola, LuK
Jouni Klingaja LuK Suvi Kudjoi.
2. MENETELMÄT
Tureruuk "rajaaat" alueet käyt läpi maastossa määrtten alueen

kasvillsuustyypit, jotka ovat pääosin varsinaisista suotyypeistä ojituksen myötä
syntyneitä muuttuma. Kultan kasvillisuustyyiltä kiatt rusaiat kasvilajit.

Erityisen takasti käytn läpi rehevämät kasvilisuuskuviot, mahdollsten harinaisten
lajien löytäseksi. Alueelta otettn myös valokuvia.

Alueelta ei ollut käytettvissä ilmakuvia, jotka olisivat helpotteet sekä

(~

maastotyöskentelyä ett alueiden rajauksia raportointivaiheessa. Kasvilisuuskuvioiden
rajaukset tehtin siis silmävaraisiin maastohavaitoihin perustuen.
3. KASVILLISUUSKUVAUKSET
Yli-Ii seutu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan Kainuun aapasuovyöhykkeeseen (Ruuhjäri

1988). Seuraavassa kuvataa eriseen kunk karoitettvana olleen alueen

kasvillsuutta.
3. 1. Raasakasuo; Pohjois-Koutuanjoen itäpuoli (58.4 ha); ALUE 1

_ KokQJùJl~aULQjitemLtiejlslLp~hjQisk9jll~etell!ot1~~ -suuntaisin . ojin. Länsireunan
eteläosassa aluetta reunustaa Pohjois-Koutuanjoki. ----------------------- --- -

Pääosa alueesta on jossain määr luonnontiaisista suotyypeistä muuttneita
isovarurämeitä, pieniempialaisesti esiinty tupasvila- ja lyhytkorsirämeitä.

Isovarurämemuuttuman lajistoon kuuluvat vaivaiskoivu (Betula nana), suopursu
(Ledum palustre), tupasvila (Eriophorum vaginatum), isokaralo (Vaccinium

oxycoccos), jokasuonrahasamal (S. angustifolium), punarahkasamal (S.

magellanicum) ja varikorahkasamal (S. russowii). Puusto on tyilsimää

()

pelkää mantyä (Pinus commune). Suotyypin vaiettuessa tupasvilarämemuuttaa
tupasvilan osuus lisäänty ja puusto harenee. Alueen länsiosasa on luhtasta
isovarurämeojikoa, jossa luhtaisuutt ilentävät mm. pohjanpaju (Salx lapponum),

vesisara (Carex aquatica) ja juolukapaju (Sal myrlloides). Paioitellen
isovarurämemuuttuan ta -ojikon puustossa on männyn lisäksi myös hieskoivua
(Betula pubescens).

Avoneva -muuttat keskittyvät rajauksen itä- ja eteläosiin. Mesotrofisia
(keskiavinteisia) avonevamuutta on alueen koilisosassa ja alueen eteläosan entisellä

avosuoalueella. Näiä muuttmia kentterroksen valtaajina ovat kastikat

(Calamagrostis pururea ja Calamagrostis canescens). Koilsosan nevamuuttmala on
pohjakerroksessa myös runsasravinteisuutta ilmentäviä lettosamalia.

Suon keskiosissa on kasvillsuude1taan ympäröivistä rämeiköistä erottuva luhtaen

oligotrofinen sarakorpimuuttuma, jonka kenttäerros on kastiavaltanen
(Calamagrostis canescens / pururea). Erotuksena eteläosan mesotrofisesta
lyhytorsinevasta ovat pullo

saran (C. rostrata) ja juustosaran (C. chordorrhiza)

esiintymien kenttäerroksessa ja harahkossa sijaitsevien koivurykelmen ja
yksittäisten kuusien muodostama puusto.

Mielenktoisimpia ovat alueen lounaisrajan ulopuolella sijaitsevat suotyypit, joissa
näky joen läheisyys ja sen luoma pienilmasto. Näitä ovat luhtaset korpi- ja
korpirämemuuttmat sekä jokiuoman varen puuton luhtareunus. Korpimuuttumen
1
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puusto on kuusen, koivun ja männyn muodostaaa sekametsää. Kenttäkerroksessa
tavata yleisesti isovaruja ja vesisaraa, paitsi ruohokorpimuuttumalla, jossa
kentterros on viitakastiavaltaen.
Karlle numeroitujen kohteiden kuvaukset:

1. Koivu ja mäntyvaltasta (lisäksi kuusta aluspuuna) korpiräme-muuttumaa, jonka kentteroksessa
on rusaati tupasvilaa. Muita yleisiä lajeja ovat sart (mm. Carex nigra, Carex canescens),
kangasmaitia, puoluka, juoluka, suopursu, mustia ja varsenmarja. Pohjakerroksen valtaajeina

ovat puna- (Sphagnum magellanicum), varviko- (Sphagnum russowii), neva- ja räeraamalet

(Sphagnum recurm coll.) ja vaalearahamal (Sphagnum centrale). Lisäksi esiintyy
kuultorahksammalta (Sph. aongstroemii). Seinäsammalta (pleurozium schrberi) on mätäspinnoila.
Rahasammalten peittävyys on yli 80 %.

2. Avoneva -muuttumaa, jolla nyt kasvaa ojien reunoila koivua (10 m pit.) ja mäntyä (3-6 m pit.).
Kentterros on kastika (Calamagrostis purura ja / ta Calamgrostis canescens)) -valtasta, myös

vaivaiskoivua ja kurjenjalaa (potenila palustrs) on runsaasti. Pohjakerros on paikoin aukoinen
(rahasammalten peittävyys on paioin alle 20 %), minkä syynä aiakn osittan on se, ett ojat ovat

kuivatteet kasvupaian rahsammalile kelpaaattomaki. Pai ravinteisuudesta (kertvat paioin

()

esiintyvät lettorahammal (Sphagnum teres) -mättt, kerääämal (Sphagnum
subsecundum), kapasammal (Helodium blandowii) ja lettolehväsammal (Rhizomnium

pseudopunctatum. Alueella on myös korpilajistoa: vaaea rahammalta (Sphagnum centre),

metsäsuierosammalta (Braytecium oeopoum),) ja kivilaaasammalta (plagiothecium
denticulatum).
Alue on ollut ennen ojituksia pääosin mesotrofista luhtasta ehkä ositt rimpistä nevaa. Alueelta

löytynyt lettolajiston perusteella paialla on ollut jopa lettolaiuja. Paia on ojitusten myötä
kuivunut ja menettäyt luonnontiansa ja jäljellä oleva ravinteisuutta osoittva sammalajisto tulee
todennäköisesti häviämää paita.

3. Tupasvilläme- ja tupasvilakorpi -muuttumaa. Alueella on 2-10 m pituista männiköä ja
.. .. _ harakselta.kuusia. _KentterroksenrunsaiJDID..LlajUQyat_lupm;yjlllL j~__Yll.YiI§'k.Qh'li,_:Lisäk~i
esiintyy juolukaa, varenmaiaa ja paikoin viitaasti (Calamagrostis canescens).
Pohjakerroksessa vallitsee rämerahasammal (Sphagnum angustifolium).

4. (varsinaista ; pohjakerroksen valtaajina on rämeraammal) Oligotrofista lyhytkorsineva muuttumaa. Alueella on pientä mäntytamikoa (pituus 50 cm - 3 m) ja kentterroksessa valltsevat

tupasvila ja vaivaiskoivu. Muita yleisiä lajeja ovat rah (Carx paucifora), haraaar (Cax

o

canescens) ja monitäävila (Eriophorum angustifolium). Pohjakerroksessa on räeraamalen
lisäksi mm. punarahasammalta (Sphagnum magellanicum) ja rämekahunsammalta (Polytrchum
strctum).

5. Bo. alue vaihettuu länsireunamilta tupasvilarämemuuttumaksi, jolla valitsee mäntyuusto (3-10
m pit.), kuusta esiintyy harakselta. Kentterroksen runsaimmat lajit ovat tupasvila ja juoluka.

Muita yleisiä lajeja ovat suokuka, varsenmarja, vaivaiskoivu ja monitäävila. Pohjakerroksessa
vallitsee rämerahammal (Sphagnum angustifolium).
6. Aluerajauken itäeunaa ulottuvan kangasmetsäniemekkeen pohjoisreunassa on kaistae

palosarakorpirämett, jonka kentterroksen runsaimpina lajeina ovat palosara (Carex globulars),
vaivaiskoivu, tupasvila ja suokuka. Pohjakerroksen valtaajina on räekahunsammal (Sphagnum
angustifolium), lisäksi on mm. korpikarhunsammalta (polytrchum commune).

7. Luhtasta suursaeva- ja saarämemuuttmaa pienehköllä alalla. Alueella on 2-6 m pituista
mäntypuustoa. Kentterroksen valtaajeina ovat vesisara (Carx aquatilis) ja jouhisara (Caex
lasiocara). Muita yleisiä lajeja ovat vaivaiskoivu ja raate. Pohjakerrksessa valitsevat räe(Sphagnum angustifolium) ja punarahasammal (Sphagnum magellanicum).
8. Osittn rahsta oligotrofista lyhytkorsineva -muuttumaa, jonka kentterroksen valtaajina on

tupasvila. Lisäksi esiintyy suokukaa, varsenmaiaa, vaivaiskoivua ja tupasluiaa. Pohjakerroksen
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yleisimmät lajit ovat räe- ja nevarammal (Sphagnum reurum coll) ja kavakammal
(Sphagnum papilosum).

9. Lyhytkorsineva -muuttuman länsipuolella on lyhytkorsiräme -muuttumaa.

10. Karpinen kalvakanevamuuttuma. Alueella on pientä mäntytaikoa (pituus 50 cm - 3 m) ja
kentterroksen yleisimpiä lajeja ovat tupasvila, ra (Carex paucifora), jouhisara ja

vaivaiskoivu. Pohjakerroksessa valitsee kalvakahasmal (Sph. papilosum ja rimmissä
ripirasammalet (Sph. cuspidata -ryhmä).

11. Isovarure -ojikoa I muuttumaa, jonka mäntypuusto on 2-7 m pituista. Kentterroksessa

vallitsee vaivaiskoivu. Muita yleisiä lajeja ovat tupasvila, vaivero (Chamaedphne calycylata),
suokuka, juoluka, suopursu ja raate. Harakselta esiintyy jouhisaraa ja järikorttt (Euisetum
fluviatile). Pohjakerroksessa valitsevat räe- (Sphagnum angustifolium), puna- (Sphagnum
magellanicum) ja varikorahasammal (Sphagnum russowii).

()
'-

12. Talvitien etelä- ja pohjoispuolisiella alueila vaitelevat isovaru- ja tupasvilaräme -ojikot I
muuttumat. Lajisto kuten edellä. Pohjakerroksen valtaammalena on räeraammal (Sphagnum
angustifolium) .
13. Oligotrofinen kalvaka lyhytkorsineva -muuttuma. Alueella on pieniä mäntyjä (90 cm - 3 m pit) ja
kentterroksen valtaajina on tupasluika (Trichophorum cespitosum). Pohjakerroksen valtaajina on

kavakahsamal (Sphagnum papilosum), lisäksi esiintyy kavaskuisammalta (Calliergon
stramineum), rämekahunsamalta (polytchum strctum) ja kuultoraasammalta (Sphagnum

aongstroemii).
14. Bo. alue vaiettuu länsireunasta kalvaksi lyhytkorsiräme -muuttumaksi.

15. Koivuvaltasta (lisäksi mäntyä ja kuusta) luhtasta korpimuuttumaa. Kentterroksen rusaipia
___ laj~ja_()vatl!itaastika (Calamagrostis canescens), suokuka, tupasvila ja kujenjala (potentila

palustris). Pohjakerrokseniijistoa: kilvak=-rSpha£ilm-pajJlf1osum),- fäi::-(Spli.- angustiI01ium)-ja- - --vaaeaahammal (Sph. centrale).
16. Luhtanen oligotrofinen sarorpi. Lajistoa: viita- I korpikastika (Calamagrostis canescens I
purourea), pullo

sara (Carx rostrata), juurosara (Carex chordorrhiza), kuusi, hieskoivu

17. Luhtanen pallosarorpirme -muuttuma

o

18. Alueen luoteisosa: pääosin tupasvilarämett. Myös pieniä lyhytkorsinevaräme -laiuja (18 b).

19. Isovarurämevaltasta aluett (myös pienialaisia tupasvila- ja lyhytkorsiräme -laiuja).
20. Luhtasia korpirämeitä- ja korpi

tyyppejä. Näitä ovat luhtaset varinainen korpirämemuuttuma,

muurainkorpimuuttuma, pallosarakorpirämemuuttma, ruohokorpimuuttuma ja puuton luhta, jonka

kasvilisuus on lähimpänä koivuluhta. Luhda kentterroksesssa esiintyvät suoputk (Peucedanwn

palustre), myrkkykeiso (Cicuta virosa), rönsyleinik (Ranunculus repens), ra (Menyanthes trifolia),
kurjenjala (Potentila palustris), vesisar ja luhtavuohennokka (Scutellaria calericulata) ja

pohjakerroksessa hapraammal (S. ripariwn) ja korpikarhunsammal (Polytrichum commune).
Korpimuuttumien puusto on kuusen, koivun ja männyn muodostaaa sekametsää. Kenttäerroksessa
tavata yleisesti isovaruja ja vesisa, paitsi ruohokorpimuuttumalla, jossa kenttäerros on
viitaastikavaltanen. Pohjakerroksessa kasvaa tavanomaista korven rahasammallajistoa

21. Tupasvilaräme -ojiko.
22. Pallosarorpirämett kivennäismaa -alueen ympärllä. Kentterroksessa runsaasti palosar
(Carex globulars).

23. Pienialainen kalvakaräme. Pohjakerroksen valtaajina kalvakahasammal (Sph. papilosum).
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24. Luhtaen mesotrofinen lyhytkorsineva -muuttuma, jonka ehdoton valtaaji on viitaastia

kavaa vaivaiskoivua. Aukoisen
kenttäerroksen runsain laji on jokasuonrahasammal. Puusto on haraa hyvin kasvanutt männiöä.
(Calamagrostis canescens). Siellä tälläkastikeinikon seassa

3.2. Pohjois-Koutuanjoen länsipuoliset alueet

Eteläisin alue (13.1 ha); ALUE n
Alue on kokonaan ojitetta (luode-koillnen -suuntaisia ojia) ja aluperäiset suotyyit

esiintyät alueella jonknverran kuivuneina muuttumina. Alueella valtsevat
vähäravinteiset kalvakaneva- ja kalvakanevaräme -muuttumat. Rajauksen itäkaakois -osisa on isovaruräme -ojikoa, joka jatkuu Pohjois- Koutuanjoelle asti.

Karpohjale numeroitujen alueiden kuvaukset:
1. Kalvakeva -muuttuma. Alueella on harakseltan männyntaia (50 cm - 4 m) ja

jokunen koivu.

Kentterroksen rusaimmat lajit ovat tupasvila ja ra (Carex pauciflora). Mätäpintojen

lajistoa: varsenmarja, vaivaiskoivu ja suokuka. Pohjakerroksessa vallisee kavakarammal
(Sphagnum papilosum), lisäksi puna- (Sphagnum magellancum) ja räe-/ nevarahmala

()

(Sphagnum recurum coll.).

1 b. Karmpinen kavakaneva -muuttuma. Lajisto kuten edellsessä, lisäksi ripipintaaiuja
(ripirsammalia; Sphagnum cuspidata -coli.).
2. Varinainen lyhytorsineva -muuttuma. Lajisto poikeaa kalvakevasta lähnnä pohjakerroksessa

vallisevan rämerahsammalen (Sphagnum recurum colL.) osalta.
3. Jäkä- ja varuturekagasta. Mäntypuustoinen (ale 8 m pituista). Kenttäerroksen rusaimpina

lajeina kaerva (Caluna vulgars), juoluka, vaivaiskoivu ja suopursu. Muita yleisiä lajeja: palosaa
(Carx globulars), tupasvila. Pohjakerroksessa kynsisammalia (Dicranum sp.), rämekarhunsammalta

(Polytrchum strctum), seinäsammalta (pleurotzium schrberi) ja paaurhkammalta (Sphagnum

... _£o.!J?lifIlll__

4. ja 5. Tupasvila- ja isovaruräme -ojikoa. Kentterroksen lajistoa: tupasvila, varenmara,
juoluka, vaivaiskoivu, suokuka. Pohjakerroksen lajistoa: rusko- (Sphagnum fuscum), puna- (Sph.
magellanicum), neva- ja rämeraasmal (Sph. angustifolium ja fallax)

, seinäsammal ja

silmäkerahasammal (Sphagnum balticum).

6. Raharäme -ojiko. Puusto 3 -6 m pituista mäntytaikoa. Kenttäerroksen lajistoa: varsenmarja

o

(rusas), suopursu, hila, juolukka, tupasvila. Pohjakerroksessa vallitsee ruskorahasmmal

(Sphagnum fuscum). Myös seinäsammalta esiintyy.

7. Paioin rimpinen kavake -ojiko. Harakelta 50 cm - 3 (-6) m pituisia mäntyjä.
Kentterroksen runsaimpina lajeina ovat tupasluia (frichophorum cespitosum), tupasvila,
suokuka, juoluka ja vaivaiskoivu. Pohjakerroksen välpintojen valtaajina on kavakarammal
(Sph. papilosum), myös paaurahasammalta (Sph. compactum) ja räme- / nevarahasammalia (Sph.

recurum coll.) esiintyy. Rimpien lajistoa ovat mm. aapa- (Sphagnum lindbergii) ja
silmäkerahsammal (Sph. balticum).
8. Isovaruräme -ojiko. Mäntyuustoinen (pituus 1 - 7 m). Lisäksi harakselta koivua.

Kentterroksen rusaimpina varuina ovat vaivaiskoivu, juoluka ja paioin esiintyvä vaivero
(Chamaephne calyculata). Muita lajeja: tupasvila, raar, hila ja pohjakerroksessa valitsevana

rämerahsammal (Sph. angustifolium), lisäki punarahasammalta (Sph. magellanicum).
8 a. Pienialaien tupasvilarämelaiu, jonk vallitsevina lajeina ovat tupasvila ja rämerahasammal.

Keski -alue ( 6.6 ha); ALUE 3
Rajatt alue on ojitettjen soiden keskelle sijoittva luonnontilainen aapasuo. Valtaosa

alueesta on puutonta karpista kalvakanevaa. Suon laiteila on pienempinä kuvioina

ombrotrofista lyhytkorsinevaa, oligotrofista kalvakanevaa sekä
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varsenmaiaraharämett. Rajausalueen itäpuolella suo rajoittu keskiavinteiseen

ruopparmpinevaani
Karpohjale numeroitujen alueiden kuvaukset:
1. Pallosarakorpiräme -ojiko
Puustossa männyn ja kuusen peittvyys on noin 40 % ja hieskoivulla 20 %. Pohjakerroksessa
väiipintojen valtaajeina on jokasuonrasammal, mätäspinnoila korvenkarhunsammal sekä
seinäsammal. Kenttäerroksen lajeina metsävart puoluka ja mustik ovat peittvyydessä
taavetasia suopursun kanssa.

2.a Rahaien ombrotrofinen lyhytkorsiräme -ojiko
2.b Rahknen ombrotrofinen lyhytkorsineva

Kuvion laiteile on ojituksen vaiutusesta syntynyt männyn taia.. Pohjakerroksen ehdoton valtaaji
on silmäkerahsammal, muina lajeina kalvaka-, puna-, jokasuon- ja ruskorahasammal.
Kenttäerroksen valtaajina on tupasvila sekä mätäpinnoila varsenmaia ja juoluk.

()

3. Oligotrofinen kavakaneva
Pohjakerroksen valtaajina on kalvakarahasammal, muina lajeina on jokasuon-, puna-, silmäke- ja

ruskoraasammal. Kentterroksen valtaajit ovat tupasvila ja tupasluika. Mätäsväieissä on
pienialaisesti kuivahtautta ruoppaa.

4. Karpinen kalvakeva
Pohjakerroksesta noin 30 % on rimpipinta, jossa vuorottelevat vajo-, silmake- ja paaahasammal.

Kenttäerroksen muodostavat tupasvilla ja tupasluika mättt, joiden ympärllä kasvaa
kalvakarahammalta. Tyyppi pysyy hyvin taalaatuisena koko suon alueella.

5. Varenmaiarahäme
Pohjakerroksen ehdottomana valtaajina on ruskorasammal, mutt välpintatasolla

. ms.k:orah~sa!1i!!l!e!19.heli~ Q!1)iYQS_si1ltJilCe-.j~jQ~asiio~asJUm~!l._IYYpL()ns.i!()si ttl!1

kioraämett.

6. Oligotrofinen kalvakaräme -muuttuma

Pohjoisin alue (5,2 ha); ALUE 4
Kokonaisuudessaan vanaa ojitusaluett Pohjois-Koutuanjoen länsipuolella. Valtaosa

o

alueen soista on kara tupasvilaräme- ja vaivaiskoivurämeojikoa. Ojitusen
vaiktuset näkät valtaosala alueesta puuston kasvun selvänä elpymisenä, mutt

pohja- ja kenttäkerroksen lajistossa ei ole vielä tapahtunut suura lajisuhteiden
muutoksia. Suunnittelualue rajautuu idässä Pohjois-Koutuanjoen vaiutuspiirn.

Rajauksen ulkopuolella joen ranala on luonnontilaista luhtaevaa ja saranevaa.
Mutkttelevan Koutuanjoen maisemakva on paikalisesti edustava.

Karpohjale numeroitujen alueiden kuvaukset:
7. Oligotrofinen lyhytkorsiräme -muuttuma
Puusto 0,5 - 4 metristä männiköä, jonka kasvu on selvästi lisäätynyt ojitusen ansiosta.
Pohjakerroksen lajistossa silmäke-, jokasuon-, ruso- ja ruskorahasammal. Kenttäerroksen lajistossa

tupasluika, tupasvilla, varsenmarja, juoluka ja vaivaiskoivu.

8. Vaivaiskoivurme -ojiko
Puusto 0 n tiheää 2-5 metrstä männyn taimistoa. Pohjakerroksen valtaajina on jokasuonrahasammal,

lisäksi on punarahasammalta ja seinäsammalta. Kenttäerrosta valltsee vaivaiskoivu sekä hilla ja

tupasvila.

9. Pallosarakorpiräme- - palosarme -ojiko
Puusto mäntyvaltanen, mutta siellä tälä kasvaa nuoria kuusia ja hieskoivuja. Osa kuusista on ehkä
hakattu. Tyypin turvekerros on yli 0,5 metr vahvuinen. Pohjakerros on jokasuonrhkasammal
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valtanen, kenttäerroksen lajistossa on pallosara, tupasviUa, vaivaiskoivu ja varsenmarja. Palosaran
rusaus vaihtelee varuja runsaamasta niitä vähäisempää peittvyyteen. Korvenrahsammal on
harinainen. Pienialaisesti kuvion sisällä on tupasviUarämeojikoa.

10. Tupasvilaräme -ojiko
Puusto on mäntyvaltasta. Pohjakerroksen valtalajina on jokasuonrahasammal, kenttäerrosta halitsee

tupasvila sekä haremmassa tupasluika.
11. Jokivarsi
Joen uoma on luonontilaien ja pienmaisemaltaan pailisesti edustava. Mutkttelevan joen varsila on

kapealti kastika valtasta tulvaniittyä, jolla kasvaa harassa hieskoivujuottja. Lähempänä
länsipuolen suota tyyppi vaiettuu varsinaiseksi sarakorveksi ja edelleen tupasvillarämeeksi.
12. Mesotrofinen lyhytkorsineva

Mesotrofian ilmentäjinä on siniheinä ja viUapääuika. Pohjakerroksen valtaajina on
silmäkerahasammal.
13. Mesotrofinen ruopparpineva

()

Isoja ruoppaisia ja aukoisia kuljuja, joissa on kuitenk tupasluikamättätä sekä niiden ympärllä
välipinnan sammala. Rimpipintojen välila on rahsia rämejänteitä

Pohjakerroksen aukoisessa lajistossa on paau- ja kalvakarahsammal. Kentterroksessa tavatan
siniheinää, valopiioheinää ja tupasluikaa.

14. Mesotrofinen kavakäme
Alueella on männyn tamistoa. Pohjakerroksen leisempänä lajina on paaurahasammal.
Kenttäerroksen lajistossa on siniheinä, tupasluika, kanerva ja varsenmarja.

15. Rahainen lyhytkorsineva

16,-Tui:msyjllJ!IDe _-njllQ_._
17. Vaivaiskoivuräme -ojiko

4. YHTEENVTO

Tureruuk rajaaat Raasakasuon osa-alueet ovat pääosin ojitettja soita.

o

Poikeuksena on kolmanella osa-alueella noin kuuden hehta kokoinen karkeskiavinteinen kalvakaneva. Valtsevina suotyyppeinä suunttelualueella ovat
vähäravinteiset isovaru-, tupasvila- ja lyhytorsirämeet. Suurian osa-alueen
koilisnurkkauksessa on keski-rusasravinteista nevamuuttumaa, jolta löyty

ravinteisuutt vaativia samallajeja. Alueella ei kuitenkaa tavattu harinaisia eikä
uhanalaisia kasvilajeja. Ojitusten taa on suo menettyt luonnontilansa, vaiakaan
kuvattva vaiutus ei vielä näknyt selvänä rämeosien kasvillsuudessa. Pohjois-

Koutuanjoen varsi kuuluu avaibiotooppeihi; sen lajistoon kuuluu tavanomaisia
luhtaajeja ja kasvillisuustyyppeinä tavata eriaisia luhtasia korpi- ja

korpirämemuuttumia.
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