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1 JOHDANTO
Valkaisneva sijaitsee Ratsilan kuassa noin 14 km Rantsilan kirkonklästä kaakkoon. Suolle
suuntellaa turvetuotantoaluett. Luonto-osuuskuta Aapa suoritti Tureruuk Oy:n
toimeksianosta linnusto- ja kasvilisuusselvityksen noin 58 ha:n suurisella alueella.
Työstä vastasivat FM biologi Juha Repo (linnustoselvityksen maatotyöt ja raportointi) ja FM
biologi Antje Neuman (kasvilisuus
selvityksen maatotyöt ja raportointi).

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

/)

2.1. LINNUSTOSEL VITYS

\... Valkiaisnevan linusto arioitiin koealamenetelmällä (Tureteollsuusliitto ry. 2002). Pinta-alalta

Valkiaisnevan n. 58 hehtaa koeala noudattaa tuetuotaon aluevarauksen rajoja. Koealan

laskenta tehtiin 5.6.2007 klo 04.25 - 07.15. Aluevarauksen pintavalutuskentä laskenta-aika oli klo
09.20 - 09.30. Sää oli selkeä, ja lämpötila oli laskennan aikana +5 - + 10. Koealalaskennasta erillää
havainnoitiin klo 10.00 asti koko tutkimusalueen linnustoa ulotten 200 m alueen ulkopuolelle.

2.2. KASVILLISUUS

SELVITYS

Kasvillsuustypit selvitettiin karkeasti ilmakvan ja maatokaran avulla, sekä takennettiin
maatokäynllä 15.8.2007. Maastokäynnn aikana tutkittiin myös alueet 200-300 m etäisyydellä
varsinaisen inventointialueen ulkopuolella. Suotypit määrteltiin Eurolan ym. (1995) mukaa.
Kasvillsuusselvityksessä noudatettiin Tureteollsuusliton ohjeistusta (Tureteollsuuslitto ry.

2002).

()
'-..- 2.3. UHALAISET LAJIT JA LAILLA 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 ympäristökeskus
2005b). Eurooppalaisen linnustonsuojelun luokka ovat Euroopan unionin lintudirektiivin I-litteen
lajit ja Suomen kansainvälisen suojelun Euroopan vastuulajit (Suomen ympärstökeskus 2005a &
2007).

Luonnonsuojelulak (luonnonsuojelulak N:o 1096, § 29) kieltä tiettjen luonnontilaisten tai
luonnontilaiseen verrattvien alueiden muuttsta siten, ett luontotyppien ominaispiirteiden
säilyminen kyseisellä alueella vaaantuu. Kyseisistä luontotypeistä voidaa tavata suolla,

metsäsaaekkeissa ta suota ympyröivissä metsissä seuraavia:
- luontasesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt
- tervaleppäkorvet

- avointa maisemaa halltsevat suuret yksittiset puut ja puurhmät

2
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ja käytää siten, että yleiset edellytykset

Metsälain (N:o 1093, § 10) mukaisesti metsiä tulee hoitaa

metsien biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle turvataan. Lain

kannalta erityisen tärkeitä elinympärstöjä, joita voidaan tavata suolla, ovat lähteet, purot, norot,
metsäsaaekkeet ojittattomila soila sekä pienten lampien välittömät lähympärstöt.

Valkiaisnevan luontoselvityksen yhteydessä selvitettiin mahdollisten uhanalaisten

ja erityistä

suojelua vaativien lajien esiintyminen ympärstöhallinnon uhanalaisten lajien rekisteristä. Lisäksi
takistettiin kotka- ja muuttohaukatiedot erillsestä tietojãiestelmästä. Haussa ei löytynyt tietoja
uhanalaisista kasvi- tai lintulajeista eikä k.o. petolinuista Valkaisnevalta. Yhteyshenklönä toimi
Pohjois-Pohjanaan ympärstökeskusen ylitakastaja Tupuna Kovanen.

()

3 YLEISKUVA INNTOINTIALUEESTA
Valkiaisneva on lähnnä muttutt nevaa ja rämemuuttaa. Suon länsi-, itä- ja eteläpuolella on
puoliavointa maisemaa ja muila alueila suometsää. Inventointialuetta ympäröivät ojitetut rämeet ja
lähelle sen koilispuolelle ulottu Valkiaisjäri.

Suunnitellun tuetuotantoalueen lähmmät Natua-alueet ovat Loukuneva-Isoneva (FI1102000)
noin 10 kmja Veneneva-Pelso (FI1101002) noin 20 km etäisyydellä.

4--INNl'OIN-T-UL9KSET4.1. LINUSTOSEL VITYS

o

Valkiaisnevalla tehtiin 58 hehta koealan laskenta joka kattoi tuetuotatoaluevarauksen koko
pinta-alan. Lajiston valtasuhteet eli lajien dominanssit ovat lajien koealalaskennan parmääen % osuudet lajiston kokonaisparimääästä. Suolintulajien osuus on 17,1 %. Runsain on keltavästäräk

(Motacilajlava),jota on 8 para (liite 1). Kahaajalajeista alueella on kapustainnan (Pluvialis
apricaria) 1-2 reviirä. Metsäviklo (Tringa ochropus) ei ole suolaji, ja sen soidiääntä kuului
alueelle ulkoreunan metsäbiotoopilta. Valkiaisjären yllä melko korkealla ääelleen liron (Tringa

glareola) pesimäreviiriä ei nevalla ollut, koska laskennassa ei tavatt laskijan taka pesäpaikan

läheisyydessä hätäilen äänteleviä yksilöitä. Koealalaskennan ulkopuolelta mainittoon
soidinäähavainto valkovikosta (Tringa nebularia), mutt myöskää sen reviiriä ei ainakaa
alueella ta sen reunoila ollut. Muut suolajit ovat tasonomiselta asemalta varuslintujen
(Passeriformes) lahon pensastasku (Saxicola rubetra) (1 par) ja pajusirkku (Emberiza
schoeniclus) (3 para). Myös pääiallsesti korpi

soila esiintyä pohjansirkk (Emberiza rustica) on

suolaji, koska sen elinympäristöä ovat korvet ja rämeet. Alueella myös kierteli kaksi pesimätöntä
kurkea (Grus grus).

Alueen koealalaskennan 25 lintulajista metsälajeja on 16. Palokãien (Dryocopus martius) huutelua
kuului n. 500 m aluerajan ulkopuolelta länen kangasmailta. Käpytika (Dendrocopos major) oli
alueen kaakkoisreunalla. Pajulinun (Phylloscopus trochilus) parmäää on 37. Se on rusain laji.
Peippoja (Fringila coelebs) ja metsäkirvisiä (Anthus trivialis) on yhtä paljon. Niilä molemmila
osuus on 38-40 % pajulinnun rusaudesta. Muut metsälajit ovat
jo huomattavasti haalukuisempia
1-3 parn määneen. Alueella havaittiin teeriä (Tetrao tetrix) kahden parn verran.
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Valaisjärellä oli järilntujen elinympäristöryhmän lajeista kuikka (Gavia arctica), joita oli kaksi
yksilöä

järven keskiosassa. Kuikkapar ei käytäytyt pesintän viitaten. Ne uivat

järven keskellä,

eikä niilä ollut vastaoriutueita poikasia mukana. Kuikat voivat myös olla myöhäisiä muuttjia,

koska lajin muuttokausi jatku kesäkuulle. Valkiaisjären ympärllä kierteli lentäen telkän
(Bucepahala clangula) naaasyksilö, joka mahdollsesti oli rantapuuhun asennetussaja telkälle
takoitetussa pesäpöntössä pesivä yksilö.

4.2. KASVILLISUUSSELVITYS
Valkaisneva on suuraksi osaksi räme- ja nevamuuttmaa.

()

4.2.1. Nevat
Inventointialueen länsipuolella on luonnontiaista ja melko luonnontilaista rimpi- ja välipintaista
nevaa (oligotrofinen Sphagnum-rimpineva, oligotrofinen kalvakaneva, oligotrofinen
lyhytkorsineva, oligotrofinen suursaraneva) sekä aapasuolle typpillsiä raharämejänteitä. Erilaiset

nevatyyppit esiintyät alueella mosaiikimaisesti (kuva 1). Oligotrofisen Sphagnum-ripinevan

(OISphRN) kenttäkerrosta leimaavat leväkö (Scheuchzeria palustris) ja mutaara (Carex limosa).
Paikoin esiinty rusaati valkopiirtoheinää (Rhynchosphora alba).

Pohjakerros on aaparahasamalvaltainen (Sphagnum lindbergii). Oligotrofisen kalvakanevan

(OIKaN) samalkerros muodostuu kalvaka- ja paaahasamaleesta (Sphagnum papilosum,
S. compactum). Kenttäkerroksen yleisin laji on tupasvila (Eriophorum vaginatum). Tupasvila
vallitsee myös oligotrofisen lyhytorsinevan (OILkN) kenttäkerroksessa. Lyhytkorsinevan
pohjakerrosta leimaavat jokasuonraha- ja silmäkerahasamal (Sphagnum angustifolium, S.

Q.
"c.

balticum). Oligotrofisen suursaranevan (OISN) (kuva 2) kentterroksessa kasvaa pullo
sara (Carex
rostrata), luhtavila (Eriophorum angustifolium) ja leväkö (Menyanthes trifoliata). Suursaraista
nevaa esiintyy myös inventointialueen keskipuolella olevan rämeen lomassa (oligotrofinen
sararäme OISR, kuva 3). Edellä mainittjen lajien lisäksi, siinä esiinty jouhsara (Carex

lasiocarpa). Paikoin on pienehköjä hyvin vetisiä paikkoja (kuva 4) ja luhtaisuutt sekä

ravinteisuutta ilmentäviä lajeja kuten vehka (Calla palustris), järruoko (Phragmites australis) ja
haprarahasamal (Sphagnum riparium).

Inventointialueen itä- ja eteläpuolella oleva neva on rahkoittutta oligotrofista lyhytkorsinevaa
(rahOILkN). Lyhytkorsinevan kasviston lisäksi esiinty rahkarämeen kasvilisuuden lajeja kuten
varksenmaia (Empetrum nigrum), hilla (Rubus chamaemorus), vaivaiskoivu (Betula nana) ja
karpalo (Vaccinium oxycoccus ja V. microparpum). Pohjakerroksen samallajistoon kuuluvat

jokasuon-, puna-, rusko-, kalvaka- ja silmäkerahasammal (Sphagnum angustifolium, S.

mageiianicum, 8.fuscum, S. papilosum, S. balticum).

4
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Kuva 1. Rimpineva suon länsipuolella

o

Kuva 2. Suursaraista nevaa suon länsipuolella

r(:(
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o
Kuva 5. Rahkoittunutta nevaa suon eteläpuolella

Kuva 6. Rahkaräme Valkiaisjärven eteläpuolella

4.2.2. Rämeet
Inventointialueen itäpuolella Valkiaisjärven rannan läheisyydessä on variksenmaria-raharämett

(VaRaR) (kuva 6). Kenttäkerroksen yleisin laji on variksenmarja (Empetrum nigrum). Pohjakerros
muodostuu lähinnä ruskorahkasammaleesta (Sphagnum fuscum). Rahkarämettä (RaR) esiintyy
lisäksi myös inventointialueen länsipuolenjänteilä. Alueen itä- ja eteläpuolella se muodostaa
yhdistelmätyyppejä nevan kanssa (kuva 5). Rahkarämeellä kasvaa yksittäisiä kitukasvuisia mäntyjä,
ja sen kenttkerroksessa esiintyvät vaivaiskoivu, vaivero, hila
ja variksenmarja. Sammalkerrosta
leimaavat rusko-, puna- jajokasuonrahkasamma1.

5
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4.2.3. Muuttumat ja turvekankaat
johtuen
eriasteisesti muuttnutta rämettä sekä turvekangasta. Muuttneella rämeella metsäsammaleet kuten
seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja karhunsammaleet (Polytrichum commune, P. strictum) ovat
vallaneet alaa rahkasammalilta. Kenttäkerroksessa esiinty vielä suokasveja kuten vaivaiskoivu
(Betula nana), vaivero (Chamaedaphne calyculata), suopursu (Ledum palustre) jajuolukka
(Vaccinium uliginosum). Turvekankaalla kasvaa lähestulkoon vain aitosammalia. Myös
Valkiaisnevan inventointialueen keskiosa on ojituksen kuivumisen vaikutuksesta

kenttäkerroksen kasvilisuus on muuttunut metsämäiseksi.

o

Nevan muuttumisen yleisin merkki on vaivaiskoivunja tupasluikan runsastuminen sekä nevan
rahkoittuminen.

Kuva 7. Lievästi muuttnutta isovarpurämettä

Kuva 8. Turvekangas suon keskipuolella

-

o
Kuva 9. Nevamuuttma itäpuolella olevan ojan
läheisyydessä

Kuva 10. Runsas tupasluikkaesiintymä muuttuneella
nevalla
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1 LINNUSTOSEL VITYS

Linustolaskennan menetelmä oli koealalaskenta. Menetelmällä selvitetää lajisto ja lajien
rusaudet. Lisäksi alueen linnustoa havainoitiin linjalaskennan ulopuolella. Laskenta ja

lisähavainnointi tehtiin 5.6.2007. Maisemaltaa inventointialueen avoin, itä- ja eteläosien suoalue,
on neljän suolajin pesimäympärstö. Koko inventointialueella suolajeja esiintyi yhteensä kahdeksan.
EU:n direktiivilajeja laskenta-alueella ovat kuikka (Gavia arctica), teeri (Tetrao tetrix), kurki (Grus
grus), kapustarnta (Pluvialis apricaria), liro (Tringa glareola) ja palokärki (Dryocopus martius).

Euroopan vastuulajeja ovat telkkä (Bucephala clangula), teeri, liro ja leppälintu (Phoenicurus
phoenicurus). Tutkusalueella ei ole esiintynyt luonnonsuojelulain 46 / 47 §:n erityisesti
(/) suojeltavia tai uhanalaisia lajeja. Maaallsesti alueen merkitys on tavanomainen.

,J

5.2 KASVILLISUUSSELVITYS

Valkiaisneva on suuraksi osaksi ojitett ja eriasteisesti muuttnutta rämettä ja nevaa.
Inventointialueen itä-, länsi- ja eteläpuolella on vielä luonnontilaistaja melko luonnontilaista

oligotrofista rimpi. ja välipintanevaa. Alueen keskiosassa esiinty paikoin luhtaisuutta.
Ei inventointialueelta, eikä sen reunamltakaa olevilta alueilta, ole löydett uhanalaisia,
rauhoitetta tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Metsälailla (N:o 1093, § 10) tai luonnonsuojelulailla

(N:o-I096~ §-29rsuöjeltujalUontotyppejä-eiõlelävatt VãlKaisnevan-inventoiifUirueeIia.

5.3. NATURA-ARVIOINNIN TARVEHANTA
Valkiaisnevalla ei ole tavatt suojeluperusteena olevia lajeja eikä laila suojeltuja luontotypejä.

t'
'-./

Mahdollsen tuetuotantoalueen vaikutus ei ulottisi Natua-alueisiin. Myöskään lintudirektiivin
liitteen 1 lajien Natua-alueiden elinympärstöihin mahdollnen tuetuotantoalue ei vaikttaisi.

Tässä selvityksessä ei tullut esile syitä, jotka edellytisivät Natura-arvioInn tekemistä
inventointialueella.

FM Antje Neuman (kasviekologi)

FM Juha Repo (orntologi)
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LIITE 1

Valkiaisnevan Iinustoselvityksen lintulajit
Koealalaskennan lintulajien parmääät. Lajien uhanalaisuustasot ovat: Valtaan tasolla

silmälläpidettävät (NT) ja keskiboreaalisen Pohjanaa vyöhykkeen alueellsesti uhanalaiset lajit
(AL). Eurooppalaisen suojelun luokat ovat: Euroopan Unionin lintudirektiivin I-litteen lajit (EU) ja
Suomen kansainvälisen suojelun Euroopan vastuulajit (V A).

Koealan pinta-ala: 58 ha

. /)
',../C./

Laji

Species

Kuikka
Telkkä
Teeri
Kurki

Gavia arctica
Bucepahala clangula

1

Tetrao tetrix

2

Grus grus

1

Kapustanta

Pluvialis apricaria
Tringa ochropus
Tringa glareola

2

Metsäviko
Liro
Käki
- -------------Palokärki

-- ----------

- ------2 ----- --1
1

Metsäkrvinen

Anthus trivialis
Motacila llava
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus

X
X
X
X
- --------

X
-- - -

-- ----

X
- - ----

X

X

1

X

3
1

Turdus pilaris

1

Turdus philomelos

_X

8

X

2
2
37

Punaklkirastas

Turdus ilacus

Pajulintu
Kiijosieppo
Peippo

Phylloscopus trochilus

Vihervarunen

Carduelis spinus

Punatulk

Pyrrhula pyrrhula

1

Pohjansirkku

Emberiza rustica

1

Pajusirkk

Emberiza schoeniclus

3

Yhteensä

X

X
X

14

Saxicola rubetra

Fringila coelebs

EU VA
X

1

Dendrocopos major

Ficedula hypoleuca

AL

1

Dryocopus martius

Leppälintu
Pensastasku
Räkättirastas
Laulurastas

NT

1

Käpytika
Keltavästäräk
Punarnta
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Valkiaisnevan kasvillsuuskarta ja valokuvien ottamispaikat

LIITE 2
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Lyhenneimien selitykset:
OlSR: oligotrofinen sararäme
rahOlLkN: rahkoittunut oligotrofinen lyhytkorsineva
RaR: rahkaräme

Nmu: nevamuuttuma
Rmu: rämemuuttuma
RiN: rimpineva

o VaRaR: variksenmarjarahkaräme
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Valokuvien ottamispaikat (Maanmittauslaitos, mittakaava 1: 16000, muokkaus: Antje Neumann)

10

..

..

~'
W)
Jo...

Tutkimusraporti 32

-+
;'1

2007

.. H ,11'

~-,.~

Tureruuki Oy

~~¡ ./". '"..-.. (-~~;

Valkaisnevan luonto

selvitys

LIITE 3

Valkiaisnevan kasviluettelo

Putkilokasveja
Tieteellnen nimi
Andromeda polifolia

suomalainen nimi

trofia
ind
ind
ind
mes
ind
mes
ol-mes
ol-mes
ind

C. magellanica

suokukka
vaivaiskoivu
hieskoivu
korpikastikka
kanerva
vehka
harmaasara
jouhisara
mutasara
riippasara

C. rostrata

pullo

Betulanana
B. pubescens

/)
'-'--

Calamagrostis purpurea
Calluna vulgaris
Calla palustris

Carex canescens

C. lasiocarpa

C. limosa

sara

Chamaedaphne calyculata
vaivero
Deschampsiajlexuosa
metsälauha
Drosera
rotundifolia
---- ---- - - - --pyöreälehtikihokki
- ------------------- - ---D. anglica
pitkälehtikihokki
Dyopteris carthusiana
metsäalvejuuri
Empetrum nigrum
variksenmaija
Equisetum jluviatile
järvikorte
Eripophorum angutifolium
luhtavila

c)

E. vaginatum
Ledum palustre

tupasvila

Potentila palustris

suopursu
riidenlieko
raate
järviruoko
kuusi
mänty
kurjenjalka

Rubus chamaemorus

hila

Rynchosphora alba
Scheuchzeria palustris

valkovihvilä
leväkkö

Trichophorum cespitosum

tupasluika

Vaccinium microcarpum

pikkarpalo

Vaccinium myrtilus

V. oxycoccos
V. uliginosum

mustikka
karpalo
juolukka

V. vitis-idaea

puolukk

Lycopodium annotinum

Menyanthes trifoliata
Phragmites australis

Piceaabies
Pinus sylvestris

uhanalaisuus

01

ol-mes
om-ol
ol-mes
ind
-----------ind
mes
ind
ol-mes
ol-mes
ind
ind
mes
ol-mes
mes-eu
ol-mes
ind
ol-mes
ind
mes
om-ol
ind
om-ol
ind
ind
ind
ind
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Sammalia ja jäkäliä
Tieteellnen nimi

suomalainen nimi

trofia

Aulacomnium palustre

suonihuopasammal

ind

Dicranum polysetum
D. scoparium

kangaskynsisamial

01

Pleurozium schreberi

Polytrichum commune
P. strictum

/)
'-J

Sphagnum angustifolium
S. balticum
S. capilifolium
S. compactum
S. cuspidatum
S.fuscum
S. lindbergii
S. mageUanicum

uhanalaisuus

kivikynsisammal

om-ol
ind
korpikarhunsammal
ol-mes
rämekarhunsammal
om-ol
jokasuonrahkasamial ind
silmäkerahkasammal ind
om-ol
kangasrahkasamial

seinäsamial

paakkrahasammal

01

kuljurahkasammal

01

ruskorahkasaial

om-ol
om-ol
om-ol

S. papilosum
S. riparium
S. russowii

aaparahkasamial
punarahkasamial
kalvakkarahkasamal 01
haprarahasammal
ol-mes
varvikorahkasamial om-ol

Cladina arbuscula
C. rangiferina
Cladonia spp.

valkoporonjäkälä
harmaaporonjäkälä
torvijäkäliä

()
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