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1 JOHDANTO

Siltaneva sijaitsee Rantsilanja Siikajoen kutien rajalla noin 14 km Rantsilan kirkonkylästä
luoteeseen. Suolle suuntellaa turetuotantoaluett. Luonto-osuuskuta Aapa suoritti Tureruuki
Oy:n toimeksianosta sekä linnusto- että kasvilisuusselvityksen noin 100 ha:n suurisella alueella.
Työstä vastaivat FM biologi Juha Repo (linustoselvityksen maastotyöt ja raportointi) ja FM
biologi Antje Neumann (kasvilisuus selvityksen maatotyöt ja raportointi).

2 AIEISTO JA MENETELMÄT

() 2.1. LINNUSTOSEL VITYS
~--./

Siltanevan linnusto arvioitiin linjalaskennalla (Tureteollsuuslitto ry. 2002, Rajasärkkä 2005,
Luonnontieteellnen keskusmuseo 2007). Maastossa laskettva reitti suuntellaan etukäteen (liite
1). Havainot merkitään laskijan molemmin puolin 25 metrn etäisyyksin pääaraita ja tätä
kauempaa apusaralta niin kaukaa, kuin ilman kiikarointia on mahdollsta tehdä havaintoja. Lajien
pääsaran ja apusaran parhavainot lasketa yhteen lajien tutkiussaran parääksi. Suomessa
on kehitett matemaattinen kaava, jolla lintulajien tiheydet voidaan arioida huomattvasti
pääsarkaa laajemmalta alueelta (Väisänen ym. 1998). Kaavan lajikohtaisina kuuluvuuskertoimina

.. iary-effiiii-Nlets1iuûlífuKsen-r51HJOki:nlíiijalasKenfa:aiiieistostaTasKeftjaKertoitiila-(Rajasarkkâ--
2005). Kuuluvuuskertoimila tiheyksien laskemisen takoitus on pinta-aloilta erikokoisten

alueiden lintulajien rusauksien suhteuttaminen alueittin vertilukelpoisiksi. Linjalaskenta tehtiin
7.6.2007 klo 03.30 - 06.15. Sää oli selkeä ja tyni. Lämpötila oli laskennan aikana +5 - +10.

Linjalaskennasta erillää havainnoitiin klo 11.00 asti koko tutkmusalueen linnustoa ulotten n. 200
m alueen ulkopuolelle.

(/) 2.2. KASVILLISUUSSELVITYS'-.-

Kasvilisuustyit selvitettiin karkeasti ilmakvan ja maatokar avulla, sekä tarkennettiin
maastokäynllä 12.8.2007. Maastokäynn aikana tutkittiin myös alueet 200-300 m etäisyydellä
varsinaisen inventointialueen ulkopuolella. Suotyit määteltiin Eurolan et al. (1995) mukaa.
Kasvilisuusselvityksessä noudatettiin Tureteollisuusliton ohjeistusta (Tureteollsuuslitto ry.

2002).

2.3. UHALAISET LAJIT JA LAILLA SUOJELLUT LUONTOTYYIT

Suomen luonnonsuojelulain 47 §:ssä on lueteltu erityisesti suojeltavat ja 46 §:ssä uhanalaiset lajit
(Ympärstöministeriö 2006). Rassin ym. (2001) työryhmän valtaknnan tason
uhanalaisuusluokittelun lajeista suur osa kuuluu luokkaa vaarantunut (VU, Vulnerable) ta
silmällä pidettävä (NT, Near Threatened). Silmälläpidettävät lajit eivät ole aivan uhanalaisia.
Luokken NT ja Le (elinvoimaiset) lajit voivat olla lajista riippuen jossain osassa Suomea
alueellsesti uhanalaisia. Aluejaon vyöhykkeet ovat Suomen metsäkasvilisuusvyöhykkeet
(Suomen ympärstökeskus 2005b). Eurooppalaisen linnustonsuojelun luokka ovat Euroopan
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unionin lintudirektiivin I-liitteen lajit ja Suomen kansainvälisen suojelun Euroopan vastuulajit
(Suomen ympäristökeskus 2005a & 2007).

Luonnonsuojelulak (luonnonsuojelulak N:o 1096, § 29) kieltä tiettjen luonnontilaisten ta
luonnontilaiseen verrattvien alueiden muuttmista siten, ett luontotypin omiaispiirteiden

säilyminen kyseisellä alueella vaaantuu. Kyseisistä luontotypeistä voi tavata suolla,
metsäsaaekkeissa tai suota ympyröivissä metsissä seuraavia:
- luontaisesti syntyneet, merkittviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
- tervaleppäkorvet
- avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittiset puut ja puurhmät

)~-"---~

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

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

Siltanevan luontoselvityksen yhteydessä selvitettiin mahdollsten uhanalaisten ja erityistä suojelua
vaativien lajien esiintyät ympärstöhallnnon uhanalaisten lajien rekisteristä. Lisäksi takistettiin
kotka- ja muuttohaukatiedot erillsestä tietojäiestelmästä. Haussa ei löytynyt tietoja uhanalaisista
kasvi- tai lintulajeista eikä k.o. peto linnuista Siltaevalta. Yhteyshenklönä toimi Pohjois-
Pohjanaa ympäristökeskuksen ylitarkastaja Tupuna Kovanen.

3 YLEISKUVA INNTOINTIALUEESTA

/)
...../

Siltaneva on suurmmaksi osaksi ojitett ja eriasteisesti muuttut, puustoinen suo.
Inventointialueen luoteispuolella on ojitett ja harennett puustoinen tuekangas. Alueen
luoteispuolella on harapuustoinen tuekangas. Suon eteläpuolella on lähnnä luonnontiaista
nevaa. Inventointialueen keskellä kulkee sähölinja.
Siltaevaa ympäröivät metsät ovat suuritaksi osaksi ojitett ja hakatt. Suon länsipuoli rajoittu
peltoon.
Suuntellun tuetuotatoalueen lähmmät Natua-alueet ovat Matkusneva-Ukonvaajaneva

(FIl 104800) noin 5 kmja Akaneva-RImmenneva (FIlI05000) noin 9 km etäisyydellä.

4 INNTOINNlN TULOKSET

4.1. LINNSTOSEL VITYS

100 hehtan tutkiusalueen linjalaskennan lajien yhteenlaskett tutkius saran parimäää on 111
lintupara, joka lajikohtaisila kuuluvuuskertoimila lasketta on 97,4 paria / km (liite 2).
Linjalaskennan lajiston valtasuhteet eli lajien dominanssit ovat lajien kuuluvuuskertoimila
laskettjen linjalaskennan tiheyksien %-osuudet lajiston kokonaistiheydestä. Metsälajien osuus on

78,7 %. Suolajienja peltolajien osuus on yhteensä 21,2 %. Töyhtöhyypä (Vanellus vanellus) ja
isokuovi (Numenius arquata) ovat alueen itäeunaa rajoittvan n. 25 hehtan peltoaukean

lajistoa. Peltolajeja ovat myös kiur (Alauda arvensis), peltosirkk (Emberiza hortulana) ja
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keltasirkk (Emberiza citrinella). Peltosirkku lauloi inventointialueen itärajalla pellon reunassa.
Tutkimusalueen avoimimmalla suolla on erittin matalaa mäntykasvustoa. Tämän rämeen suolajit
ovat niittkirvinen (Anthus pratensis) ja pensastasku (Saxicola rubetra). Suolajin, liron (Tringa

glareola), kaksi yksilöä oli linjalaskentareitin varrella laajan peltoaukean reunalla, mutt ne eivät
kuitenkaa käytytneet kuten pesän tai poikasten lähellä. Muista suokahaajalajeista pikkovin
(Numenius phaeopus) ääntelyä kuului tutkimusalueen ulkopuolelta kaaon suunasta, missä on
laaja-alaisemmin avosuota. Linjalaskennan ulkopuolella havaittiin alueen laajalla peltoaukealla
ruokailemassa 3 yksilön pari kapustaritoja (Pluvialis apricaria). Kahaajalajeista metsäviko
(Tringa ochropus) ei ole suolaji, ja sen soidinääntelyä kuului eteläosan kangasmetsien alueelta.

/)
Metsälajeja on lajiston 28 lajin yhteismääästä 14. Runsaita metsälajeja alueella on vähän, joten
alue ei ole monimuotoinen elinympäristö metsälinnustolle. Runsaiman lajin, pajulinnun
(Phylloscopus trochilus), pariavaintoja on tutkmussaraita 48. Peippo (Fringila coelebs) on
toiseksi rusai, ja sen paräää on tutkius saralla 15. Punarnnan (Erithacus rubecula) kolmen
parin tutkimussaran määrä on pieni. Metsälajeja ovat myös rautiainen (Prunella modularis),
laulurastas (Turdus philomelos), punakylkirastas (Turdus ilacus), närhi (Garrulus glandarius) ja

vihervarunen (Carduelis spinus).

4.2. KASVILLISUUS SELVITYS

Siltaneva on suurimmaksi osaksi neva- ja rämemuuttaa sekä tuekangasta. Suon eteläpuolella
esiintyluonnontilaista,luhtaista nevaa;

4.2.1. Neva ja nevayhdistelmätypit

(J

Siltaevan inventointialueen eteläossa on luonnontilaista luhtaista suursaranevaa (SN) (kuva 1).

Suursaranevan kentterroksessa esiinty jouhsaraa (Carex lasiocarpa), raatetta (Menyanthes
trifoliata), järikortetta (Equisetum fluviatile) ja suokukaa (Andromeda polifolia).
Pohjanerroksen lajistoon kuuluvat jokasuon-, silmäke-, puna- ja keräpääahasamal (Sphagnum
angustifolium, S. balticum, S. magellanicum, S. subsecundum).
Kun tullaa etelämäksi, neva muodosta yhdistelmätyppejä koivuluhtakasvilisuuden (KoLu)

kanssa. Edellä mainittjen lajien lisäksi suolla kasvaa hieskoivu (Betula pubescens), juoluka- ja
pohjanpaju (Salix myrtiloides, S. lapponum), kuenjalka (Potentila palustris) ja vaivaiskoivu
(Betula nana) (kuva 3).
Inventointialueen keskiosassa neva muodosta yhdistelmätyppejä raharämeen kanssa (kuva 2).
Alueella kasvaa mainitu suursaranevakasvilisuuden ohella tupasvilaa (Eriophorum vaginatum),

vilapääluikkaa (Trichophorum alpinum) ja aaparahasamalta (Sphagnum lindbergii).
Pohjoisemmaksi tultaessa suo muuttu rämeeksi.

4
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Kuva 1. Suursaraneva suon eteläpuolella

Kuva 3. Yhdistelmä neva-ja luhtakasvilisuudesta

4.2.2. Rämeet, muuttumat ja turvekankaat
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Kuva 2. Neva-rämeyhdistelmä

-
Kuva 4. Luhtaisessa kohdassa kasvaa runsaasti raatetta

Siltanevan inventointialueen keskiosassa nevaan rajoittuu vaivaiskoivuräme (VkR). Vaivaiskoivu
on kenttäkerroksen valtalaji ja pohjakerrosta leimaa jokasuonrahkasamma1. Vaivaiskoivurämeellä
(kuva 5) esiintyvät nuoret männyt viittavat siihen, että suotyyppi on syntynyt nevasta suon
kuivumisesta johtuen. Vielä pohjoisemmaksi tultaessa suo muuttuu rämemuuttumaksi (kuva 6).
Rämemuuttumassa (Rmu) seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja karhunsammaleet (Polytrichum
commune, P. strictum) ovat vallaneet alaa rahasammalilta, ja kenttäkerroksessa on runsas
vaivaiskoivuesiintymä.
Siltanevan länsipuolella on harvennettu turvekangas (tgk) (kuva 7). Puustona on mäntyä ja
hieskoivua. Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhaa (Deschampsiajlexuosa), suokukkaaja
korpikastikkaa (Calamangrostis purpurea). Pohjakerroksen valtalaji on korpikarhunsamal
(Polytrichum commune). Inventointialueen pohjoispuolella on taimikko (kuva 8). Siltanevan
koilispuolella on harvapuustoinen turvekangas (kuva 9). Kasvilisuutena on hieskoivun taimia,
vaivaiskoivua, tupasvilaa sekä karhunsammalia (Polytrichum commune, P. strictum).

5
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Kuva 5. Vaivaiskoivuräme suon keskiosassa

o

Kuva 7. Harvennettu turvekangas

o

Kuva 9. Turvekangas suon koilispuolella

4.2.3. Kangas
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Kuva 6. Rämemuuttuma suon keskiosassa

'l'

Kuva 8. Taimikko suon pohjoispuolella

Kuva 10. Metsäsaarekkeessa on soistunutta kangasta.

Siltanevan inventointialueen itäpuolella, reunaojan läheisyydessä on pieni metsäsaareke.
Metsäsaarekkeen kasvilisuus on soistunutta kangasta. Puustona on mäntyä ja hieskoivua, ja
kenttäkerrosta halltsee suopursu (Ledum palustre). Pohjakerroksessa kasvaa seinäsammalta sekä
jokasuonrahkasammalta.

6
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 LINNUSTOSEL VITYS

')'.

Linnustoselvityksen menetelmä oli linjalaskenta. Menetelmällä selvitetää lajisto ja lajien
rusaudet. Lisäksi alueen ympärstöä havainnoitiin linjalaskennan ulkopuolella. Laskenta ja muu
havainnointi tehtiin 7.6.2007. Inventointialueen lajistosta itäeunan pellon lajeja on viisi.
Pesimälajistoon kuuluvia suolajeja on varuudella vain kaksi. Kun inventointialueella esiintyät ja
sen ulkopuolella mahdollisesti pesivät muut suolajit huomioidaan, on suolajien määä kuusi.
Euroopan Unionin direktiivilajit inventointialueella ovat teeri (Tetrao tetrix), kuki (Grus grus),
kapustarinta (Pluvialis apricaria), Iiro (Tringa glareola) ja peltosirkk (Emberiza hortulana).
Euroopan vastuulajit ovat tavi (Anas crecca), teeri, isokuovi (Numenius arquata) ja liro. Peltosirkku
lauloi inventointialueen itäajalla pellon reunassa. Se on Suomessa vaarantunut (VU) ja
luonnonsuojelulain 46 §:n uhanalainen laji. Tutkiusalueella ei ole esiintynyt luonnonsuojelulain
47 §:n erityisesti suojeltavia lajeja. Maaallisesti alueen merkitys on tavanomainen.

5.2 KASVILISUUSSELVITYS

Siltaneva on suurmmaksi osaksi ojitetta ja eriasteisesti muuttutt rämett sekä turvekangasta.
Inventointialueen eteläpuolella esiinty luonnontilaista luhtasta nevaa sekä nevanja koivuuhdan
. yhdistelmäkasvilisuustypej ä._Siltanevaaympyröivät metsätovat suurltaosin_ojitettja

hakatt. Suon länsipuoli rajoittu peltoon.
Ei inventointialueelta eikä sen reunamiltaaan olevilta alueilta, ole löydett uhanalaisia,
rauhoitettja tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Metsälaila (N:o 1093, § 10) tai luonnonsuojelulaila
(N:o 1096, § 29) suojeltuja luontotyyppejä ei ole tavatt Siltanevan inventointialueella.

/) 5.3. NATURA-ARVIOINNIN TARVEHANTA

Siltanevalla ei ole tavatt suojeluperusteena olevia lajeja eikä laila suojeltuja luontotypejä.
Mahdollsen turvetuotatoalueen vaikutus ei ulottisi Natua-alueisiin. Myöskää lintudirektiivin
liitteen 1 lajien Natua-alueiden elinympärstöihin mahdollnen tuetuotantoalue ei vaikuttisi.
Tässä selvityksessä ei tullut esile syitä, jotka edellytisivät Natua-arioinnn tekemistä
inventointialueella.

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

Siltanevan linnustoselvityksen linjalaskentareitti

Linjalaskentareitti ja sen aloituskohdan koordinaatit (kkj). Pohjakaran aineisto on
Maanmittauslaitoksen Kansalaisen kartapaikka -tietopalvelu, jonka 1 :40 000 mittakaavan karttojen
maastotietokantaan päivitetään vuosittain teistö, suojelualueetja kuntien rajat. Muilta osin
tieto kantaa pidetän ajan tasalla 3- 1 0 vuoden välein (Maanmittuslaitos 2007a&b).
(Ç Maanmittuslaitos lupanro PPOH/27/05.

N

o

o

Silanevan Iinnustoselvityksen linjalaskentareitt (karta:
Maanmittauslaitos, muokkaus: Juha Repo)
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LIITE 2
Siltanevan Iinustoselvityksen lintulajit

Linjalaskennan havaitut lintuajien parmääät pääsaralla (PS), apu saralla (AS) ja tutkimus saralla
(TS), sekä lajikohtaisila kuuluvuuskertoimilla lajien tutkmus saran parmäärstä lasketut
suhteellset tiheydet (para/2). Lajien Suomen uhanalaisuustasot ovat: Valtakunan tasolla

vaarantuneet (V) ja silmällä pidettävät (NT), sekä keskiboreaalisen Pohjanaa vyöhykkeen
alueellsesti uhanalaiset lajit (AL). Eurooppalaisen suojelun luokat ovat: Euroopan Unionin
lintudirektiivin I-liitteen lajit (ED) ja Suomen kansainvälisen suojelun Euroopan vastuulajit (V A).

C)

Linjan pituus: 2,9 km Pinta-ala 100 ha

Laji Species PS AS TS Tiheys VUNT AL EU VA
(para / km2)

Tavi Anas crecca 1 1 - X
Teeri Tetrao tetrix 3 3 2,6 X X X
Kurki Grus grus 2 2 0,4 X
Töyhtöhyypä Vanellus vanellus 1 1 0,6
Taivaavuohi Gallnago gallnago 2 2 1,2

Pikkuovi Numenius phaeopus 1 1 0,5 X X
Isokuovi Numenius arquata 1 1 0,3 X
Metsävikö - Tffilgaocnrojius- ._-_... T --

1 o~7
--

Liro Tringa glareola 1 1 1,0 X X X
Sepelkhk Columba palumbus 2 2 1,1

Käki Cuculus canorus 3 3 0,6 X
Kiur Alauda arvensis 1 1 0,8
Metsäkinen Anthus trivialis 5 5 3,7
Niittkirinen Anthus pratensis 1 1 2 3,5
Rautiainen Prunella modularis 1 1 1,0
Puarta Erithacus rubecula 3 3 3,4
Pensastasku Saxicola rubetra 3 3 4,2 X
Laulursta Turdus philomelos 2 2 1,4
Puakylkastas Turdus ilacus 3 3 2,8
Pajultu Phylloscopus trochilus 4 44 48 39,6
Talitiainen Parus major 1 1 1,5

Närhi Garrulus glandarius 1 1 1,7
Peippo Fringila coelebs 2 13 15 15,4
Vihervarunen Carduelis spinus 1 1 0,9
Pik-/isokäpylintu Loxia curvirostra I pytyopsittacus 1 1 0,3
Keltairkk Emberiza citrinella 3 3 3,6
PeltosirkIm Emberiza hortulana 1 1 1,1 X X
Paiusirkk Emberiza schoenic!us 2 2 3,4

Yhteensä 111 97,4

11



o

o

AAIA,;,
.. .. .11'~:~

LU~~~.osuuskun\~

Tutkimusraporti 35

2007

Turveruukki Oy
Siltanevan luonto selvitys

Siltanevan kasvilisuuskartta ja valokuvien ottamispaikat LIITE 3

~ .

~ p~ ~ Blom Karta Oy ~
htì~ j~~:~..2~~~:~...~~
Ilmakuva: Blom Karta Oy/Metsäkeskus, kuvattu 2003, mittakaava 1: 15 000 (muokkaus: Antje Neumann)

Lyhennelmät:
RA: hakkuuaukko

harv. tkg: harvennett turvekangas
kg: kangas
KoLu: koivu luhta
Lu: luhta/luhtainen paikka

RaR: rahkaräme

RiN: rimpineva
Rmu: rämemuuttma
SN: suursaraneva
Vkr: vaivaiskoivuräme

12
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LIITE 4

Siltanevan kasviluettelo

Putkilokasveja

Tieteellnen nimi suomalainen nimi trofia nbanalaisuus
Andromeda polifolia suokukka ind
Betulanana vaivaiskoivu ind
B. pubescens hieskoivu ind
Bidens radiata säderusokki
Calamagrostis purpurea korpikastika mes
C. lasiocarpa jouhisara ol-mes
C. limosa mutasara ind

C. magellanica riippasara 01

C. paucifora rahkasara ol-ind
Chamaedaphne calyculata vaivero om-ol
Deschampsia jlexuosa metsälauha ol-mes
Drosera rotundifolia pyöreälehtikihokki ind

D. anglica pitkälehtikihokki ind
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri mes

. Empelfumnigrum- -va-tiksenmätja inâ
Epilobium angustifolium maitohorsma
E.palustre suohorsma mes
Equisetum jluviatile järvikorte ol-mes
Eripophorum agustifolium luhtavila ol-mes
E. vaginatum tupasvilla ind
Juniperus communis kataja mes-eu
Ledum palustre suopursu ind
Menyanthes trifoliata raate ol-mes
Piceaabies kuusi ol-mes
Pinus sylvestris mänty ind
Potentilla palustris kurj enj aIka ol-mes
Rhinanthus minor piklaukk
Rubus chamaemorus hila ind
Rumex acetosella ahosuolaheinä
Salix lapponum pohjanpaju ol-mes
S. myrtiloides juolukapaju ol-mes
S. phylicifolia kiitopaju mes
Scheuchzeria palustris leväkkö om-ol
Trichophorum alpinum vilapääluikka mes
T. cespitosum tupasluika ind
Trientalis europaea metsätähti mes

13
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Putkilokasveja

Tieteellnen nimi
Vaccinium microcarpum

Vaccinium myrtilus

V. oxycoccos

V. uliginosum

V. vitis-idaea

Sammalia ja jäkäliä

) Tieteellnen nimi
Aulacomnium palustre

Dicranum polysetum
D. scoparium
Pleurozium schreberi

Polytrichum commune
P. strictum
Sphagnum angustifolium
S.7ialik:iiit
s. capilifolium
S.fuscum
S. lindbergii
S. magellanicum
S. papillosum
S. riparium
S. russowii
S. subsecundum
Warnstorfia exannulata

/)

Cladina arbuscula
C. rangiferina
Cladonia spp.

suomalainen nimi

pikkaralo
mustikka
karpalo
juolukka
puolukka

suomalainen nimi

suonihuopasammal
kangaskysisammal
kiviknsisammal
seinäsammal
korpikarhunsammal
rämekarhunsammal
jokasuonrahkasammal
siliiäkerahkasammal
kangasrahkasammal
ruskorahkasammal
aaparahasammal
punarahkasammal
kalvakarahkasammal
haprarahasammal
varikkorahkasammal
keräpäärahkasammal
hetesirpisammal

valkoporonjäkälä
hannaaporonjäkälä
torvijäkäliä

trofia
om-ol
ind

ind
ind

ind

trofia
ind
01

om-ol
ind
ol-mes
om-ol
ind
ind
om-ol
om-ol
om-ol
om-ol
01

ol-mes
om-ol
mes-eu
mes
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uhanalaisuus

uhanalaisuus
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