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1. Johdanto 

Luontokuva Pekka Helo Ky:n tehtävänä oli laatia vuoden 2012 aikana luontoarvoselvitys VentusVis Oy:n 

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueelta. Selvitys on osa suunnittelualueen 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Suunnittelualue sijaitsee Lumivaaran ylängöllä Hyrynsalmen 

kunnan lounaisosassa Lietekylän kaakkoispuolella. Selvitysalueen kokonaispinta-ala on 4,55 km
2
 (Kartta 

1.1.). Selvitysalueen korkein kohta on Lumivaaran laki noin 383 m mpy ja alavin kohta selvitysalueen 

pohjoisrajalla Vaaranrinnanpuron notkossa noin 251 m mpy. Korkeuseroa hankealueen sisällä on noin 132 

metriä.  

 

Näiden luontoarvoselvitysten käynnistäjänä on suunnitelma, jossa selvitysalueelle on tarkoitus rakentaa 

enintään kahdeksan nimellisteholtaan noin kolmen megawatin tuulivoimalayksikköä. Alustavassa 

suunnitelmassa voimaloiden napakorkeus on 140 metriä, lapakehän halkaisija 112 metriä ja kokonaiskorkeus 

196 metriä. Jos voimaloiden määrä ja teho ovat nämä, tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi noin 24 MW.  

 

Tässä luontoarvoselvityksessä on selvitetty alueen luontotyypit ja luonnon monimuotoisuuden kannalta 

arvokkaat alueet sekä sen kasvisto, eläimistö ja kääväkäslajisto. Selvitystulosten pohjalta annetaan 

suosituksia alueelle rakentamiseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun. 

 

 
Kartta 1.1. Kartalla on esitetty Lumivaaran suunnitellun tuulivoiman hankealueen sijainti ja alustava 

voimaloiden sijoitussuunnitelma sekä voimalapaikkojen ympärillä olevat 1 ha ja 64 ha selvitysruudut.  

 

Raportin taustakartat ovat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2012 aineistoa  
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2. Selvityksen toteutustapa 

Lumivaaran alueen luontoarvoja selvitettiin jaksolla 8.4.–13.10.2012. Alueella tehtiin luontotyyppi-, 

kasvisto-, kääväkäs-, muuttolintu-, pesimälinnusto-, liito-orava-, lepakko- ja viitasammakkoselvitykset. 

Näiden selvityksen yhteydessä kartoitettiin myös muita luonnon kannalta merkittäviä arvoja sekä lajeja ja 

lajiryhmiä. 

 

Työtä varten tutkittiin alueen maastokartat, ilmakuvat ja UPM-Kymmene Oyj:n metsätaloudelliset 

kuviokartat sekä ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan merkinnät alueelta. Niistä todetut selvitystöiden 

kannalta mielenkiintoiset kohteet tarkastettiin erillisillä maastokäynneillä. Tarkastustyön aikana etsittiin 

alueella olevat metsälain 10 §:n erityisen arvokkaat elinympäristöt, luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella 

suojeltavat luontotyypit ja vesilain 15 a ja 17 a §:n perusteella suojeltavat vesiluonnon kohteet.  

 

Hankealueen luontotyyppiselvitykset tehtiin pääosin kesäkuussa ja elokuussa. Niihin käytettiin yhteensä 18 

työtuntia. Lisäksi luontotyyppejä selvitettiin muiden maastotöiden yhteydessä. 

 

Kasvistoselvitys painotettiin voimalatornien ympärillä oleville hehtaarin selvitysruuduille. Kunkin 

suunnitellun voimalatornin rakennuspaikan hehtaarin selvitysruudun kasvillisuus tutkittiin lajin tarkkuudella. 

Näiden hehtaariruutujen ulkopuolella selvitysalueelta etsittiin luontoarvojen kannalta arvokkaat lajit ja niille 

sopivat kasvupaikat. Hehtaariruutujen kasvistoselvityksiin käytettiin noin 35 maastotyötuntia, niiden 

ulkopuolisella selvitysalueella noin 25 tuntia. Kasvistoa tarkkailtiin lisäksi hankkeen muiden maastotöiden 

yhteydessä noin kahden sadan työtunnin aikana.  

 

Suunnittelualueella tehtiin kääpä- ja kääväkässelvitys, jonka tavoitteena oli löytää hankealueella olevat 

erityistä suojelua vaativat, uhanalaiset tai muusta syystä erityistä huomiota vaativat lajit sekä niiden erityistä 

huomiota vaativat kasvupaikat. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisessa kahdeksan voimalatornin 

hehtaariruudussa käytiin kahdesti. Etsintä kohdennettiin erityisesti kääpälajistoon. Muissa kääväkkäissä 

keskityttiin lajistoon, joka on ulkonäön perusteella määritettävissä, tai joka inventoijien kokemuksen 

perusteella on todennäköisesti uhanalaista tai muuten merkittävää.  

 

Maastossa varmasti tunnettavat lajit määritettiin löytöpaikalla. Muista merkittäväksi oletetuista tallennettiin 

näyte. Näytteet määritettiin mikroskooppisesti marraskuussa 2012. Työn aikana paikannettiin selvitysalueella 

olevat runsaasti lahopuuta sisältävät ja kääväkkäiden esiintymiselle muuten soveliaat alueet. Kaikkiaan 

voimalatornien hehtaariruutujen kääväkässelvityksiin käytettiin noin 30 maastotyötuntia. Ruutujen 

ulkopuolella työ keskitettiin kääville parhaisiin ympäristöihin. Niillä selvitystyötä tehtiin kaikkiaan noin 20 

maastotyötuntia.  

 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueella selvitettiin erillisillä tutkimuksilla linnuston (pesimälinnusto-, 

kevätmuutto- ja syysmuuttoselvitys), nisäkkäiden (ensisijaisesti liito-orava- ja lepakkoselvitys) sekä 

viitasammakon esiintyminen. Lintujen kevätmuuton seurantaa tehtiin alueella yhdestä tarkkailupisteestä 18 

päivänä 118 maastotyötuntia. Syysmuuton seurattiin myös 18 päivänä yhdestä tarkkailupisteestä 108 

maastotyötuntia. Pesimälinnustoselvitystä tehtiin noin 95 maastotyötuntia. Selvitys painotettiin kunkin 

voimalatornin ympärillä olevalle 64 hehtaarin (800 x 800 m, torni ruudun keskellä) selvitysalueelle. Kullakin 

ruudulla käytiin selvitystyössä kolmesti pesimäkauden eri vaiheissa. Ruutujen ulkopuolella pesimälinnustoa 

selvitettiin ja petolintujen pesiä etsittiin parhaista pesimäympäristöistä. Pesimälinnustoselvityksissä 

kartoituslinjaa kuljettiin 64 hehtaarin selvitysruuduilla kaikkiaan noin 140 kilometriä. 

 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueella selvitettiin nisäkkäistä liito-oravan ja lepakoiden esiintyminen. 

 

Liito-oravaselvitys tehtiin ulostepapanakartoituksena ja keskitettiin voimalatornien ympärillä olevien 64 

hehtaarin selvitysruutujen alueelle. Ruutujen ulkopuolella lajia etsittiin vain metsistä, jotka olivat 

biotoopiltaan lajille erityisen sopivia. Kaikkiaan liito-oravaselvityksiin käytettiin alueella noin 50 

maastotyötuntia.  
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Alueen lepakkoselvitykset tehtiin kulkemalla yöaikaan selvitysalueella voimalatornien lähialueen metsissä ja 

tornien ympäristön lähimmillä teillä. Tarkastuskierroksia oli kolme. Lepakoiden etsimiseen käytettiin sekä 

näköhavainnointia että lepakoiden äänten kuunteluun tarkoitettuja detektoreja. Kaikkiaan alueen 

lepakkoseurantaan käytettiin noin 25 maastotyötuntia.  

 

Hankealueen muista eläimistä erikseen selvitettiin vain direktiivin liitteen IV lajistoon kuuluvan 

viitasammakon esiintyminen. Työ tehtiin etsimällä alueen kartalta lajille mahdollisesti sopivat luhdat, 

luhtarannat ja luhtaiset suot. Niitä etsittiin myös maastossa muiden selvitystöiden yhteydessä. Löydetyt 

alueet käytiin tarkastamassa erillisellä kuuntelukäynnillä. Maastotöihin käytettiin 5 tuntia. 
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3. Selvitystyön tulokset 

3.1 Luontotyypit ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
alueet 

Johdanto 

Tämä luontotyyppi- ja maapohjaselvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran alueella tehtyä tuulivoiman 

suunnittelualueen luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä. 

Selvityksen maastotyöt on tehnyt Raimo Rajamäki sekä muiden selvitysten yhteydessä Pekka Helo ja Teppo 

Helo.  

Aineisto ja menetelmät 

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualue on pinta-alaltaan 4,55 km
2
. Maastotöiden pohjaksi 

selvitysalueeseen tutustuttiin maastokarttojen, ilmakuvien ja UPM-Kymmene Oyj:n metsätaloudellisten 

kuviokarttojen avulla. Kiinnostaviksi todetut kohteet tarkastettiin. 

 

Raimo Rajamäki teki luontotyyppiselvitystä kesäkuussa 2012 liito-oravaselvitysten yhteydessä yhteensä 10 

työtuntia. Muiden selvitystöiden aikana lisätietoja luontotyypeistä kirjattiin jaksolla 13.4.–18.10.2012 (Teppo 

Helo, Pekka Helo). 

 

Muiden selvitystöiden yhteydessä hankealueen voimalatornien hehtaarin selvitysruudut kuljettiin noin 20 

metrin välein olevin tarkastuslinjoin ja 64 hehtaarin selvitysruudut 100–150 metrin välein olevin 

kartoituslinjoin. Selvitysruutujen välisillä hankealueen osilla liikuttiin esimerkiksi liito-orava-, linnusto-, 

kasvisto- ja kääpäselvitysten yhteydessä. 

 

Selvitysalueelta kartoitettiin metsälain 10 §:n mukaiset metsäluonnon erityisenarvokkaat elinympäristöt, 

luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavat luontotyypit sekä vesilain 15 a ja 17 a §:n mukaiset 

vesiluonnon luontotyypit. Uhanalaiset luontotyypit arvioitiin vain luonnontilaisten kohteiden osalta. 

Menetelmien epävarmuustekijät 

Arviointimenetelmien epävarmuustekijät liittyvät siihen, ettei maastoselvityksissä liikuta selvitysalueella 

tarpeeksi kattavasti eikä huomionarvoisia luontotyyppejä osata tunnistaa. Luontotyyppien 

määrittämisestä/nimeämisestä voi myös olla eri tulkintoja. 

 

Käytetty luontotyyppien selvitysmenetelmä kattaa koko alueen hyvin. Hehtaarin selvitysruuduilla kaikki 

sekä niiden ulkopuolella olevalta hankealueen osalta selvityksen kannalta oleelliset luontotyypit määritettiin. 

Tässä selvityksessä epävarmuustekijät liittyvät lähinnä luontotyyppien tunnistamiseen ja luokitteluun. 

 

Hankkeen luontotyyppikartoitukseen osallistuneilla on vuosikymmenten kokemus kainuulaisesta luonnosta 

sekä tarvittava taito erottaa huomionarvoiset luontotyypit vallitsevasta ympäristöstä. Tyypityksessä toisilleen 

läheisten metsä- ja suotyyppien nimeämisessä voi olla tulkinnallisuutta. Selvitystyön kokonaisuuden 

kannalta noilla nimeämistulkinnoilla ei ole merkitystä. 
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Alueen yleiskuvaus 

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman selvitysalue sijaitsee Lumivaaran ylängöllä, Lietekylän 

kaakkoispuolella. Hankealueen korkein kohta, Lumivaaran laki on noin 383 m mpy. Alue kuuluu Kainuun 

eliömaakuntaan ja on aivan pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen rajalla. 

Sääolosuhteiltaan kylmänä ylänkönä ja lajistonsa perusteella se kuuluu pohjoisboreaaliseen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen.  

 

Alueen maapohja on pääosin kuivahkoa tai hikevää, vähä- tai melko vähäravinteista moreenikangasta. 

Etupäässä moreeniaines on vähä- ja pienikivistä, minkä takia maanpinta on tasaista ja helppokulkuista. 

Paikoin moreenin kivet ovat kuitenkin suuria ja joissakin paikoin myös pinnassa. Viimeisten vuosien ja 

vuosikymmenten aikana uudistettujen metsäalueiden maapohjaa on muokattu voimakkaasti. 

 

Alueen metsät ovat pääosin boreaalisia kuusivaltaisia, nuorehkoja tai varttuneita havumetsiä. Lakialueilla 

kuusikko on karuille pohjoisille ylänköalueille tyypillisesti harvapuista ja matalaa. Korkeimmilla 

lakitasangoilla on laajasti jossain määrin tunturikoivikkomaista hieskoivumetsää. Vaaran rinteillä lehtipuusto 

rajoittuu pääosin keskiravinteisten ja kosteapohjaisten puronotkojen piiriin sekä taimikkoalueille. (Kartta 

3.0.1) 

 

Talvisin alueen Suomen oloissakin poikkeuksellisen paksu lumipeite aiheuttaa runsaasti lumivahinkoja 

puustolle. Suuri osa alueen puista on latvastaan vaurioituneita. Kuusen hallitseva asema selvitysalueella on 

osin luontaisen kehityksen, kuuselle otollisen maaperän ja olosuhteiden tulosta, mutta osin myös ihmisen 

harjoittaman valikoivan hakkuutoiminnan seurausta. 

 

Edustavaa vanhaa metsää selvitysalueella on niukasti, joitakin kymmeniä hehtaareja alueen pohjoisosassa 

Jänispuron ja Vaaranrinnanpuron ympäristöissä. Lakialueen uudistuskypsillä metsäalueilla ei ole ollenkaan 

maapuuta tai kuollutta pystypuuta. Suurin osa vaaraselänteen metsistä on 60–70-vuotiasta, viime sotien 

jälkeen hakkuilla uudistettua talousmetsää. Hakkuuaukkoja, taimikoita ja nuoria talousmetsiä on eniten 

selvitysalueen eteläosassa, mutta laajasti myös vaaran pohjoisrinteellä ja paikoittain muuallakin. 

Vanhimmilla avohakkuualueilla maapohjaa on syväaurattu, uudemmilla pintaa on muokattu laikuttamalla. 

(Kartta 3.0.2) 

 

Selvitysalueen metsissä on maapuuta melko niukasti. Paksua luonnonmaapuuta on lähinnä vain vaaran 

pohjoisrinteellä Vaaranrinnan- ja Jänispurojen ympäristössä. Enimmillään sitä on siellä 5-10 m
3
 hehtaarilla, 

yleensä kuitenkin alle 5 m
3
 hehtaarilla. Lakimetsissä lahopuuta on tuskin missään yli 2 m

3 
hehtaarilla. 

Hakkuuaukoilla ja muutamalla harvennusalueella on ohutta hakkuu- tai harvennusjätettä sekä kantoja ja 

juurakoita, enimmillään joitakin kuutiometrejä hehtaarilla. 

 

Selvitysalueen vähäravinteisilla metsäisillä osilla ja karuilla soilla ovat vallitsevina samat vähäravinteisen 

maapohjan yleiset kasvilajit, jotka hallitsevat koko Keski- ja Pohjois-Kainuun kasvilajistoa. Selvitysalueen 

keskiravinteisilla ja runsasravinteisilla osilla, lehtokorvissa, puronvarsilehdoissa ja lettoalueilla, kasvilajisto 

on huomattavasti monipuolisempaa ja vaativampaa. 

 

Selvitysalueella on niukasti soita. Soilla on tehty yleisesti ojitusta. Avosuot ovat pienehköjä ja pääosin 

vähäravinteisia. Ainoa melko kookas avosuo on selvitysalueen koillisosassa sijaitseva vähäravinteinen 

ruopparimpineva (RuRiN) Määtänkuljunsuo. Suo on reunoiltaan ojitettu. Toinen melko avoin suo Lakisuo on 

sara- (SR) ja lyhytkorsirämettä (LkR). Myös se on ojitettu. Lumivaaran etelärinteellä sijaitseva Rinnesuo on 

mesotrofista rimpinevarämettä (MeRiNR), saranevaa (SR) ja sararämettä (SR). Suo on Keski-Kainuussa 

poikkeuksellisen edustava rinnesuo, jonka ylimmällä ja alimmalla osalla on korkeuseroa 30 metriä. Se on 

harvinaisen hyvin muutoksilta säilynyt arvokas kokonaisuus. 

 

Lumivaaran etelärinteessä on kolme pienempää, alle hehtaarin laajuista nimetöntä rinnesuota. Varsinkin 

soiden yläosan lähteikköjen ympärillä on ravinnetason nousua ilmentävää kasvillisuutta. Soiden 

keskialueella ja alaosassa ravinteisuutta on paikoin pienten purojen ja vesinorojen reunoilla. Voimalatornin 

Lumi 4 länsipuolella oleva oligotrofinen ruopparimpineva (OlRuRiN) ja itäpuolella oleva mesotrofinen 
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saraneva (MeSN) ovat maisemallisesti edustavia kokonaisuuksia.  Näillä soilla on korkeuseroa suon ylä- ja 

alaosan välillä noin 10 metriä.  Voimalatornin eteläpuolella oleva suo on vaatimattomampi oligotrofinen 

lyhytkorsiräme (OlLkR). 

 

Selvitysalueen kaakkoisosassa olevat suot ovat vähäravinteisia sararämeitä (SR) ja korpia (K). Pohjoisessa, 

suurelta osin selvitysalueen ulkopuolella sijaitseva Hermikkipuron varren suo on paikoin sammallajistoltaan 

edustavaa lettorämemuuttumaa (LRmu). 

 

Järviä tai lampia ei selvitysalueella ole lainkaan. 

 

Lähes luonnontilaisena säilyneitä tai luonnontilaisenkaltaisia puroja ovat pohjoisrinteen Jänispuro ja 

Vaaranrinnanpuron alaosa. Hermikkipuron lähialueet ovat voimakkaasti ojitetut. Rinnesuolta kaakkoon 

laskeva Sopasenpuro lähiympäristöineen on melko luonnontilainen. Mainittava on myös Rinnesuon 

lounaiskulman vanhan metsän korpi, jossa Rinnesuon vesiä laskee muutaman kymmenen metrin pituisessa 

portaittain useita metrejä putoavassa pienessä purossa lounaaseen Lakisuolle. 

 

Selvitysalueella Lumivaaran luoteisrinteellä Peuravaaran koillispuolella sijaitseva Lakisuo on sara- (SR) ja 

lyhytkorsirämettä (LkR). Sillä on muutamia vanhoja ojia. Suo on ravinneköyhä. Siltä luoteeseen laskevat 

kaksi laskupuroa, jotka yhtyvät alempana rinteessä Jänispuroksi, sekä niiden välinen korpialue ovat paikoin 

ravinteista lehtokorpea (LhK) ja saniaiskorpea (SaK) sekä pienialaisesti lettokorpea (LK). Itäisemmän puron 

varressa on muutaman aarin suuruinen letto (L). Purojen tuntumassa on runsaasti avoimia lähteitä ja 

tihkupintaisuutta. Sekä purojen että lähteiden ympärillä on laajasti reheviä lehto- (LhK) ja saniaiskorpia 

(SaK).  

 

Lumivaaran jyrkällä pohjoisrinteellä pohjoiseen laskeva Vaaranrinnanpuro on selvitysalueella reunoiltaan 

keskiravinteinen. Rantojen kasvillisuus on rinteen jyrkkyyden ja ajoittain tulvivan puron vuolaan virtauksen 

takia kuitenkin niukkaa. Puron länsipuolella ravinteikas lehtokorpi alkaa lähteestä (Grid 7174060:3558108,) 

ja jatkuu lähes selvitysalueen pohjoisrajalle alarinteeseen. Heti puron itäpuolella on lähteisyydestä johtuvaa 

lettokorpimaista (LhK) rehevyyttä.  Kauempana itäpuolella rehevän lehtokorven synnyttävä lähde on 

pisteessä Grid 7174026:3558476. Tämäkin lehtokorpi jatkuu selvitysalueen pohjoisrajalle alarinteeseen. 

 

150 metriä Vaaranrinnanpuron tienalituskohdasta itään, aivan metsätien lähellä sen pohjoispuolella (Grid 

71740:35585), on ravinteista lähteisyyttä. Lähteisyys on synnyttänyt rehevän lehtipuuvaltaisen 

korpikokonaisuuden, joka jatkuu lähteistä alaspäin ja laajenee selvitysalueen alarinteessä melko avoimeksi 

lehtokorveksi (LhK).  

 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella on runsaasti lähteitä. Kaikkiaan selvitystöiden aikana kirjattiin 

GPS-tallentimella 35 lähteikköä, lähdettä, vuotomaata tai tihkupintaa (Kartta 3.1.). Osa niistä on avovetisiä, 

osa lähes umpeen kasvaneita. Enimmäkseen alueen lähteistä pulppuava vesimäärä on pieni tai pienehkö, 

minkä vuoksi lähteestä alkava puro on vaatimaton ja häviää usein maaperään jo joidenkin kymmenien 

metrien matkalla. Suurimmat alueen lähteistä kostuttavat kuitenkin alapuolista rinnettään kymmenien aarien, 

jopa hehtaarien alueella ja pitävät yllä märkäpohjaisia harvapuisia lehto- ja saniaiskorpia. Enimmäkseen 

selvitysalueen maapohja on melko ravinneköyhää. Pääosin lähteiden ympäristön kasvillisuus on 

keskirehevää, vain muutamassa paikassa suppea-alaisesti lettomaista.  
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Kartta 3.0.1. Lumivaaran selvitysalueen metsäkuviot esitettynä vallitsevan puulajin mukaan (Lähde: UPM-

Kymmenen metsäkuviotiedot) 

 

 

 
Kartta 3.0.2. Lumivaaran selvitysalueen metsäkuviot esitettynä vallitsevan puuston ikärakenteen mukaan 

(Lähde: UPM-Kymmenen metsäkuviotiedot) 
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Alueen metsät ovat suurelta osin metsätalouskäytössä. Alue kuuluu kasvilajistoltaan ja biotoopeiltaan 

pohjois-boreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Erityisesti puronotkoissa ja niiden ympäristöissä esiintyy 

pienialaisia luonnontilaisen kaltaisia vanhoja tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä. Tuoreet vanhat 

kuusivaltaiset kankaat on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi pohjois-boreaalinen 

metsäkasvillisuusvyöhykkeen alueella. Alueen kuusivaltaiset kankaat ovat puronotkojen ympäristöjä lukuun 

ottamatta metsätalouskäytössä. 

 

Alueella on runsaasti luonnontilaisia pienialaisia nevoja, korpia ja rämeitä. Etelä-Suomen alueella suot ovat 

suurelta osin määritelty vaarantuneiksi tai erittäin uhanalaisiksi luontotyypeiksi, mutta pohjois-boreaalisella 

vyöhykkeellä niistä suurin osa on luokiteltu joko elinvoimaiseksi tai silmälläpidettäväksi. Alueella esiintyvät 

korvet, rämeet ja nevat tulkitaan kuuluvaksi pohjois-boreaaliselle kasvivyöhykkeelle. Pohjois-Suomessa 

vaarantuneiksi luokitelluista suotyypeistä alueella esiintyy pienialaisia lähdelehtokorpia, jotka kaikki 

tulkittiin selvitysten yhteydessä metsälakikohteiksi. 

 

Vaaran rinteillä ja lakialueella esiintyy vaarantuneeksi Etelä-Suomen alueella luokitelluista suotyypeistä mm. 

kangaskorpia, aitokorpia, korpirämeitä, sararämeitä, lyhytkorsirämeitä ja saranevoja sekä erittäin 

uhanalaisista luontotyypeistä mm. lehtokorpia ja ruohokorpia. Etelä-Suomen alueella äärimmäisen 

uhanalaiseksi luokitelluista luontotyypeistä alueen esiintyi puronotkoissa mm. pienialaisia lähdelettoja. 

 

Pohjois-Suomen alueella uhanalaisiksi määritellyt luontotyypit alueella sijoittuvat puronotkojen ympäristöön 

ja ne ovat suurelta osin alueen metsälakikohderajausten sisällä. Hankkeella vaikutukset alueen uhanalaisiin 

biotooppeihin ovat vähäiset.  
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Lumivaaran avainbiotoopit 

Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29) mukaisia 

luontotyyppejä. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki 1996/1093 

§ 10) alueella esiintyy pienvesien välittömiä ympäristöjä, puustoisia soita ja reheviä korpia sekä pienialaisia 

lehtoja. Nämä tulee ottaa huomioon metsätaloudellisia toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Vesilain mukaisista luontotyypeistä (vesilaki 1961/264 § 15 a ja 17 a) alueilla esiintyy pieniä puroja ja 

lähteitä. Nämä ovat vesilain nojalla säilytettäviä ja ne tulee ottaa huomioon vesilain ja ympäristönsuojelulain 

mukaisesti. Alueen avainbiotoopit esitetään kartalla (Kartta 3.1.). 

 

 

Kartta 3.1. Kartalla esitetään metsä- ja vesilain mukaiset kohteet ja niiden aluerajaukset. Lähteet on esitetty 

pistetietoina.  

 

1.1. Jänispuron pääuoma ja sen ympäristön rehevät korvet 
 
Jänispurojen laajat lehto- (LhK), saniais- (SaK) ja lettokorvet (LK) ovat luonnontilaisia tai 
lähes niiden kaltaisia. Rehevissä korvissa on paikoin matalia vanhoja ojia, jotka ovat 
maatumassa umpeen. Purojen varsilla ja niiden välissä on laajalla alueella runsaasti lähteitä ja 
tihkupintoja. Vain yksittäisiä niistä paikannettiin GPS-laitteella. Jänispurojen alue on laajalti 
suursaniaiskorpena ja lehtomaista kangasta (GoMT). 

 

1.2. Vaaranrinnanpuro 
 
Vaaranrinnanpuro putoaa jyrkässä rinteessä 1650 metrin matkalla peräti 140 metriä. Purouoma 
on koko pituudeltaan lähes luonnontilainen. Purossa kasvaa 800 metrin matkalla uhanalaista ja 
erityisesti suojeltavaa purolaakasammalta (Plagiothecium platyphyllum). Sitä kasvaa 
metsätien siltarummun alapuolelta Latvanpuron yhtymäkohtaan asti (Marsh, T. & Syrjänen, 
K. 2012) (Kartta 3.2.). 
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Tien alapuolella puro kulkee syvän notkon pohjalla. Uoman ympäristön metsä on vanhaa 

kuusikkoa. Uoman reunoilla on paikoin suursaniaisia, mutta yleensä ottaen reuna-alueen 

kasvillisuus on niukkaa. Uoman molemmin puolin ovat laajat lähteikköalueet, joiden 

ympäristössä on runsaasti reheviä lehto- ja saniaiskorpia. Länsipuolen alue on nuorta metsää, 

mutta idässä metsä on vanhaa kuusikkoa. 

 

Tien yläpuolelta purouoman ympäristön metsät ovat varttunutta taimikkoa ja nuorta 

kasvatusmetsää. Tien yläpuolelle on muodostunut pienialainen lampare. Purouoma on tien 

yläpuolella kuitenkin muilta osin luonnontilainen. 

 

Purouoma on metsä- ja vesilakikohde. 

 

 
Kartta 3.2. Purolaakasammalen esiintymä hankealueen pohjoisosan Vaaranrinnanpuron alueella. 

  

1.3.  Sopasenpuro 

 

Rinnesuon vedet laskevat Sopasenpuron kautta vaaran itärinteelle. Puron yläosassa, metsätien 

länsipuolella on ruoho- ja heinäkorpia (RhK). Tien itäpuolella puro virtaa karumman 

vähäpuustoisen suoalueen läpi. Alueen itäosassa, vanhan metsän alueella, on pienialaisia 

saniaiskorpia (SaK) ja lehtomaista kangasta (GoMT) Nuo Rinnesuon osakohteet ovat metsä- 

ja vesilakikohteita. Muu osa suosta on tulkittavissa metsälakikohteeksi luonnontilaisena 

kitumaana. 
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2.1. Vaaranrinnanpuron itäpuolen pieni lehtoalue 

 

Vaaranrinnanpuron itäpuolella, heti tielinjan pohjoispuolella on pienialainen muusta 

ympäristöstään kasvilajistoltaan erottuva runsasravinteinen metsäkurjenpolvi-käenkaali-

angervotyypin lehto (GOFiT). Alueella esiintyvät mm. pohjanpunaherukka (Ribes spicatum), 

mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja mustakonnanmarja (Actaea spicata). 

3.1. Jänispuron länsipuolisen haaran yläosan suoalue 

 

Pienialainen korpi/rämeyhdistelmä, jossa on yksi vanha oja. Alueella on paikoin pieniä määriä 

suursaniaisia. On suurelta osin mesotrofinen kangasräme-saraneva yhdistelmä. Jänispuron 

läntinen haara saa alkunsa suolta. Metsälakikohde. 

 

3.2. Nimetön suo 

 

Kohde on voimalatornin Lumi 4 eteläpuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen nimetön 

rinnesuo. Korkeuseroa suon ylä- ja alaosan välillä on muutamia metrejä.  Suo on oligotrofista 

lyhytkorsirämettä (OlLkR). Vähäpuustoinen suo, metsälakikohde. 
 

 
3.3.  Nimetön suo 
 
 

Kohde on voimalatornin Lumi 4 itäpuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen nimetön 

rinnesuo. Korkeusero suon ylä- ja alaosan välillä on yli kymmenen metriä. Suon yläreunassa 

sijaitseva tihkupinta ja lähteikkö valuttaa rinteeseen vettä. Suon läpi valuu ohuella 

turvepohjalla pieni noro. Suo on yläosaltaan mesotrofinen lyhytkorsisaranevaräme 

(MeLkNR), alaosa on karumpi. Vähäpuustoinen suo, metsälakikohde. Lähde 

lähiympäristöineen on vesilakikohde. 

 

Sijoittuu osin suunnitellun tornipaikan Lumi 4 alueelle. Hankkeen jatkosuunnittelussa olisi 

hyvä ottaa kohde huomioon rakentamalla voimalatorni sellaiseen kohtaan kankaan puolelle, 

ettei suon vesitasapaino häiriinny.  
 

3.4. Nimetön suo 

 

Kohde on voimalatornin Lumi 4 länsipuolella oleva vajaan hehtaarin laajuinen nimetön 

rinnesuo. Korkeusero suon ylä- ja alaosan välillä on noin kymmenen metriä. Suon yläreunassa 

sijaitsevasta lähteestä lähtee noro, joka kulkee koko suon läpi ohuella turvepohjalla. Suo on 

tyypiltään oligotrofinen ruopparimpineva (OlRuRiN). Vähäpuustoinen suo, Metsälakikohde. 

Lähde ympäristöineen on vesilakikohde. 
 

3.5. Rinnesuo 

 
Lumivaaran etelärinteen noin kahdeksan hehtaarin laajuinen Rinnesuo on mesotrofista 

rimpinevarämettä (MeRiNR), rahkarimpinevarämettä (SphRiNR), saranevaa (SN) ja 

sararämettä (SR). Suon eteläosassa on ravinteikkaampi alue, jolla kasvaa mm. 

suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) ja alueen poikki kulkevan noron 

uomassa on myös ravinteisuutta vaativia suosammalia, esimerkiksi rassisammal (Paludella 

squarrosa), lettoväkäsammal (Campylium stellatum) ja lettolierosammal (Scorpidium 

scorpioides). Suolla on tuhansia maariankämmeköitä (Dactylorhiza maculata). 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohjanpunaherukka&action=edit&redlink=1
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Suon ovat synnyttäneet ja sitä ylläpitävät sen yläreunassa olevat lähteet. Suolla virtaa ohuella 

turvepohjalla muutamia pieniä puroja ja vesinoroja. Suoalueen lounaiskulmassa suorinteestä 

valuvat vedet putoavat pienen portaittain laskeutuvan uomaltaan luonnontilaisen puron kautta 

alemmalle suolle. Pääosa suon vesistä valuu Rinnesuon alareunasta alkavan Sopasenpuron 

kautta vaaran itärinteelle. 

 

Rinnesuo on Kainuussa arvokas luontokohde jo pelkästään suuren korkeuseronsa vuoksi. 

Suon yläreuna on yli 30 metriä alaosaa korkeammalla. Sen arvoa lisää suon jokseenkin 

koskematon luonnontila ja maisemallisesti ehyt kokonaisuus. Suon ympäristön metsiä on 

hakattu joskus 1940- tai 1950-luvulla, mutta hakkuun jäljet eivät enää näy suolle tai sen 

ympäristöön. Se on Lumivaaran pohjoisrinteen purojen ja alueen lähteiden ohella 

selvitysalueen arvokkain luontokohde. Suosittelemme suokokonaisuuden sekä sitä 

ympäröivien reunametsien jättämistä maankäyttötoimien ulkopuolelle, kun hanketta 

suunnitellaan. 

 

3.6. Sopasenpuron eteläpuolen suo 

 

Oligotrofinen vähäpuustoinen räme/korpialue, joka rajautuu pohjoisessa Sopasenpuroon ja 

etelästä avohakkuualueeseen. Suot ovat suurelta osin lyhytkortisia sararämeitä (LkSR) ja 

lyhytkortisia nevarämeitä (LkNR), sekä kangas- ja muurainkorpia (MrK). Avoimet osat ovat 

karua saranevaa (SN). Metsälakikohde  

 

3.7. Sopasenpuron pohjoispuolen suo 

Vähäpuustoinen oligotrofinen räme/korpialue, joka rajautuu etelästä Sopasenpuroon ja 

pohjoisesta avohakkuualueeseen. Alueella on pienialaisia isoa kuusta kasvavia saarekkeita. 

Suot ovat lyhytkortisia sararämeitä (LkSR) ja lyhytkortisia nevarämeitä (LkNR), sekä kangas- 

ja muurainkorpia (MrK). Avoimet osat ovat karua saranevaa (SN). 

 

3.8.  Lakisuo 

 

Lumivaaran laen luoteispuolen Lakisuo on vähäpuustoista oligotrofista sararämettä (SR) ja 

lyhytkortista nevarämettä (LkNR). Suolla on vanha, matala ja harva ojitus, joka on 

umpeutumassa. Kokonaisuutena suo on luonnontilaisen kaltainen ja se rajoittuu 

Säkkisenlatvansuo – Jännesuo - Lamminsuo ja Peuravaara (FI 1200 055) Natura 2000-

alueeseen. Suolla on merkitystä siitä lähtevien Jänispurojen vesitalouteen. Alue tulkittiin 

vähäpuustoiseksi suoksi. Metsälakikohde.  

 

3.9. Lakialueen koillispuolen suo 

 

Karu lakialueen vähäpuustoinen kangasräme (KgR) - kangaskorpi (KgK) alue. On 

voimalatornin Lumi 2 hehtaariruudussa ja voimala on alustavasti suunniteltu suolle. Voimalan 

lopullista sijoituspaikka suunniteltaessa olisi hyvä selvittää, voiko tornia siirtää joitakin 

kymmeniä metrejä suolta pois. Metsälakikohde. 

 

3.10.  Lakialueen kaakkoispuolen suo 

 

Karu lakialueen vähäpuustoinen kangasräme (KgR) - kangaskorpi (KgK) alue. 

Metsälakikohde. 
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3.11.  

Kitukasvuista vähäpuustoista korpirämettä (KR), mustikkakorpea (MK) ja 

mustikkakangaskorpea (MKgK), jotka rajoittuvat Määtänkuljunsuon reunaan. Korven alueella 

on lievää tihkupintaisuutta. Metsälakikohde. 

 

3.12. Isokivenvaaran pohjoispuolen suo 

 

Karu vähäpuustoinen suo, joka rajoittuu tuoreeseen avohakkuuseen. Metsälakikohde. 

Suo jatkuu karuna korpijuottina Isokivenvaaran lakialueen yli, mutta sitä osaa ei tässä 

yhteydessä tulkittu metsälakikohteeksi, koska oli metsäinen alue. 

 

3.13.  Jänispuron länsiosan lehtomainen korpialue 

 

Jänispurojen laajat lehto- (LhK), saniais- (SaK) ja lettokorvet (LK) ovat luonnontilaisia tai 

lähes sen kaltaisia. Rehevissä korvissa on paikoin vanhoja ojia, jotka ovat maatumassa 

umpeen. Purojen varsilla ja niiden välissä on runsaasti lähteitä ja tihkupintoja. Yhden alueella 

olevan lähteen lähiympäristön ravinnetaso on eutrofinen ja ympäristö on lettokorpea. 

Jänispurojen alue on laajalti suursaniaiskorpena ja lehtomaista kangasta (GoMT). 

 

3.14. Vaaranrinnanpuron itäpuolen korpi- ja lähteikköalue 

 

Metsätien alapuolella muutamaa kymmentä metriä kauempana Vaaranrinnanpuron uomasta 

rehevyyttä ylläpitävät lähdekorvet, joita on kummallakin puolen puroa. 

 

Puron itäpuolella metsä on laajasti vanhaa kuusivaltaista saniais-, lehto- ja lähdekorpea. 

Korvessa on kainuulaisittain vaativia suurruohoja, mm. lehtotähtimö (Stellaria nemorum) ja 

pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina), sekä saniaisia. Alueella on laajalla alueella runsaasti 

pieniä lähteitä ja tihkupintoja sekä niistä alkunsa saavia noroja. Vain muutamia niistä 

merkittiin GPS-paikantimella. Alueella on useita vanhoja ojia, joista osa on umpeutumassa. 

Vanhoista ojista huolimatta kohde on arvokas ja sitä pidetään tässä yhteydessä 

metsälakikohteena. Alueen lähteet ja niistä lähtevät purot ovat myös vesilakikohteita. 

 

3.15.  Jänispurojen välinen alue 

 

Alue on kohteiden 1.1. ja 3.13. välinen Jänispuron ympäristö. Vaihtelevaa biotooppia, jossa 

pienialaisia VTM -kuusikkoja, lehtomaisia kankaita (GoMT) sekä lehto- (LhK) ja 

saniaiskorpia (SaK), jotka suurelta osin ovat luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia. Rehevissä 

korvissa on paikoin vanhoja ojia, jotka ovat maatumassa umpeen. Tulkitaan kohteiden 1.1. ja 

3.13. kanssa yhtenäiseksi arvokkaaksi alueeksi. Metsälakikohde. 

 

3.16. Alueen eteläosassa oleva pieni lähteen ympäristön korpimetsäkuvio 

Alue on tihkupintalähteen ja sammalten kokonaan peittämän hetteen ja pienen puron 

ympärille säästetty suojametsäsaareke. Ei rehevyyttä. Kuvio on metsälakikohde. 

 

3.17. Vaaranrinnanpuron länsipuolen korpi- ja lähteikköalue 

 

Vaaranrinnanpuron länsipuolen korpien metsä on joitakin vuosikymmeniä sitten avohakkuilla 

uudistettua lehtipuuvaltaista lehto-, suurruoho- ja saniaiskorpea, jossa on yksi suurempi oja tai 

perattu puro, jota pitkin alueen vedet laskevat hankealueen pohjoispuolelle. Alueella on 

runsaasti lähteitä ja tihkupintoja, jotka ovat suurelta osin luonnontilaisia. Alueella on useita 

vesilakikohteita ja tässä yhteydessä myös alueen lehtomaiset korvet tulkitaan 

metsälakikohteeksi. 
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Selvitysalueella paikannettiin erikseen kaikkiaan 35 lähdettä (Kartta 3.1.). Näistä lähteistä käsitellään 

erikseen ne, jotka eivät sisälly aikaisemmin käsiteltyjen soiden ja puronvarsien alueelle, joilla on laajoja 

lähde ja tihkupinta-alueita. 

 

4.1. Pieni avoin kirkasvetinen lähde, josta laskee kapea noro alapuoliselle suolle. Alueella on 

vanhoja matalia ojia ja metsä on nuorehkoa kuusikkoa. Alueella on paikoitellen runsaasti 

saniaisia. Luonnontilainen lähde lähiympäristöineen on vesilakikohde. Ympäristön 

luonnontila on heikentynyt, eikä korpea tulkittu metsälakikohteeksi. 

 

4.2. Pieni, karu ja avoin lähde, josta laskee pieni puro Määtänkuljunsuon suuntaan. 

Luonnontilainen lähde lähiympäristöineen on vesilakikohde. 

 

4.3. Pieni, avoin ja kirkasvetinen lähde, jonka vedet valuvat ojitetulle Määtänkuljunsuon 

eteläosalle. Itse lähde on luonnontilainen, vesilakikohde. 

 

4.4. Avoin karu lähde, joka sijaitsee aivan Määtänkuljunsuon reunalla. Luonnontilainen lähde on 

vesilakikohde. 

 

Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset lähteet, vuotomaat ja tihkupinnat sekä niihin liittyvät purot ovat metsä- ja 

vesilain suojaamia kohteita. 

 

Edellä mainittujen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden luontotyyppien lisäksi selvitysalueella 

ei ole muita huomionarvoisia luontotyyppikohteita.  
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Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

Lumivaara tuulivoiman selvitysalue on pinta-alaltaan 4,55 km
2
.  Se sijaitsee vaaraylängöllä, jonka korkein 

kohta yltää yli 380 metrin korkeuteen. Selvitysalue kuuluu pohjoisboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. 

Alueen metsät ovat pääosin karua kuusivaltaista boreaalista havumetsää. Lähes kaikki alueen metsät ovat 

metsätalouskäytössä. Viime vuosikymmeninä hakkaamalla uudistettujen alueiden maapohjaa on 

uudistusalueilla muokattu paikoin voimakkaasti. 

 

Selvitysalueen merkittävin suoalue on vaaran etelärinteellä sijaitseva Rinnesuo (3.5.). Samalla rinteellä on 

myös kolme pienempää rinnesuota (3.2., 3.3. ja 3.4.). Kaikki neljä suota ovat metsälakikohteita ja niiden 

alueiden lähteet ja purot vesilakikohteita. Myös soiden maisemallinen kokonaisuus olisi hyvä huomioida 

hanketta suunniteltaessa. Rinnesuon osalta tämä tarkoittaa, että voimalatornille Lumi 6 tehtävät tielinjaus ja 

sähkönsiirtoyhteydet olisi hyvä tehdä suon avoimen osan pohjoispään ympäri, ei suon yli. 

 

Lakialueen koillispuolen kangasrämelaikulle (3.9.) on alustavasti suunniteltu voimalatornin Lumi 2 

rakentamista. Tornipaikan Lumi 4 koilliskulmassa oleva pieni suo (3.3) on metsälakikohde ja sen 

pohjoisreunalla oleva lähde vesilakikohde. Kohteet olisi hyvä ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa 

siirtämällä torneja muutamia kymmeniä metrejä kankaan puolelle. Vesilakikohde tulee ottaa huomioon lain 

edellyttämällä tavalla. 

 

Selvitysalueen edustavimmat rehevät korvet ovat Jänispuron (1.1., 3.13., ja 3.15.), Vaaranrinnanpuron (1.2., 

3.14. ja 3.17.) ja Sopasenpuron (1.3.) varressa ja lähiympäristöissä. Korpialueille ei ole alustavassa 

rakennussuunnitelmassa kohdistettu maankäyttöä. Mikäli suunnitelmat muuttuvat, korpialueille rakentamista 

tai muuta maankäyttöä niillä olisi hyvä välttää. Vaaranrinnanpurossa on myös uhanalaisen ja erityisesti 

suojeltavan lajin, purolaakasammalen (Plagiothecium platyphyllum), esiintymispaikka, joka yltää puroa 

myöten ylärinteen metsätieltä alarinteen Latvanpuroon. Alueella ei ole vielä lajin suojelurajausta, mutta laji 

tulee ottaa huomioon lain edellyttämällä tavalla. Lajin esiintymä tulee ottaa huomioon myös tielinjan 

yläpuolisella puron osalle maankäyttöä suunniteltaessa. 

 

Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueella on runsaasti lähteitä. Selvitystyön aikana alueella paikannettiin 

35 lähdettä. Luonnontilaiset lähteet ovat sekä vesilain että metsälain suojaamia. Alustavan 

hankesuunnitelman mukaan yhteenkään lähteeseen ei kohdistu suoraa maankäyttöpainetta. Lähteet tulee 

huomioida hanketta suunniteltaessa lain vaatimalla tavalla. 

 

Metsälakikohteet olisi hyvä ottaa hankkeessa huomioon ja välttää maankäyttöä niiden alueella. 

 

Vesilakikohteet tulee hankkeessa huomioida lain edellyttämällä tavalla. 
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3.2 Kasvillisuus ja kääväkkäät 

3.2.1. Kasvillisuusselvitys 

Johdanto 

 
Tämä kasvistoselvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran alueella tehtyä tuulivoiman suunnittelualueen 

luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä. Kasvistoselvityksen on 

tehnyt Pekka Helo. Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen kasviston ja kasvistollisesti arvokkaiden alueiden 

selvitystyöhön on osallistunut myös Teppo Helo pesimälinnusto- ja kääpäselvitysten yhteydessä sekä Raimo 

Rajamäki luontotyyppien selvityksen yhteydessä. 

Aineisto ja menetelmät 

Hyrynsalmen Lumivaaran 4,55 km
2
 laajuisen tuulivoiman suunnittelualueen kasvistoa selvitettiin kesällä 

2012. 

 

Selvitysalueen jokaisen kahdeksan voimalatornin ympärillä olevan hehtaarin suuruisen selvitysruudun 

putkilokasvilajisto määritettiin lajikohtaisesti. Selvitysruutujen ulkopuolisella selvitysalueen osalla kasvisto 

tutkittiin painottaen direktiivi- tai uhanalaiskasveille sopivien kasvupaikkojen etsimistä. Löydettyjen 

kasvistollisesti arvokkaiden alueiden kasvisto selvitettiin. Hehtaariruutujen välisten, kasvistollisesti 

vähemmän merkittäviksi todettujen alueiden kasvistoa seurattiin muun selvitystoiminnan yhteydessä. 

 

Lumivaaran voimalatornien hehtaariruutujen ja uhanalaisille kasveille mahdolliseksi kasvupaikaksi 

todettujen muiden alueiden kasvistoselvityksen teki Pekka Helo. Kullakin voimalatornin hehtaariruudulla 

käytiin selvitystyössä kahdesti. Ensimmäinen käynti tehtiin jaksolla 26–30.6.2012 ja toinen 2-3.8.2012. 

Kummallakin selvityskierroksella jokaisella selvitysruudulla käytettiin aikaa kasvien etsimiseen 1-2 tuntia. 

Tarkastusajankohtien hajonta on riittävä kesän eri vaiheessa kukkivien kasvien löytämisen varmistamiseksi. 

 

Ruudut tarkastettiin niin, ettei ruudun mistään pisteestä ollut kahden selvityskäynnin jälkeen matkaa 

lähimpään kuljettuun linjaan 15 metriä enempää. Tällä menetelmällä selvitysruutujen kasvilajisto saatiin 

kattavasti selvitetyksi.  

 

Voimalatornien hehtaariruutujen ulkopuolella kasvistoa selvitettiin tarkemmin selvitysalueen pohjoisreunalla 

Jänispuro-Lakisuo alueella sekä Vaaranrinnanpuron ja sen lähisoiden alueella 13.8.2012, kummallakin 3-4 

tuntia. Muualla selvityskäynnit olivat lyhyempiä. Selvitysalueen voimalatornien hehtaariruutujen välisten 

alueiden parhaille paikoille kohdennettuihin kasvistoselvityksiin käytettiin kaikkiaan noin 25 työtuntia. 

 

Selvitystyön pohjaksi oli käytössä selvitysalueelta ja aivan sen välittömästä läheisyydestä 

ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa olevat uhanalaisia kasveja koskevat tiedot. Rekisterissä olevien 

kasviesiintymien nykytila selvitettiin työn aikana.  

 

Tässä yhteenvedossa on käytetty Hämet-Ahti, L. ym 1998: Retkeilykasvio mukaista kasvien nimistöä. 

 

Kasvien ja kasvistollisesti merkittävien paikkojen koordinaatit ovat tässä raporttitekstissä KKJ 

yhtenäiskoordinaatteina. 
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Arviointimenetelmien epävarmuustekijät 

Edellä mainitun menetelmän epävarmuustekijät liittyvät ensisijaisesti kaikkein pienikokoisimpien kasvien 

huomaamiseen. Vaikka kunkin voimalatornin ympärillä oleva hehtaariruutu haravoitiin kasvien löytämiseksi 

tiheään ja selvitystyön kannalta merkittäville kasveille sopivat kasvupaikat erityisen tiheään kulkemalla, on 

pienikokoisia yksittäisiä kasviyksilöitä tai kasvilajeja saattanut hehtaariruuduillakin jäädä huomaamatta.  

 

Selvitysalueen laajuus (4,55 km
2
) pakotti keskittämään selvitykset hehtaariruutujen ulkopuolella työn 

kannalta merkityksellisimpien kasvien todennäköisimpiin elinympäristöihin. Karut, alueen peruslajiston 

hallitsemat kasvupaikat jäivät vähemmälle huomiolle. On mahdollista, että jokin pinta-alaltaan enintään 

muutaman aarin laajuinen kasvupaikka on hehtaarin selvitysruutujen ulkopuolella jäänyt huomaamatta ja 

tutkimatta. Uhanalaisten tai selvitystyölle muuten merkittävien kasvilajien esiintymisen todennäköisyys 

noilla alueilla on kuitenkin vähäinen. 

 

Kesän 2012 poikkeuksellisen runsas sademäärä saattoi vähentää joidenkin runsasta lämpöä ja poutaista säätä 

vaativien kasvilajien versojen tuottoa ja kukkimista. Toisaalta se saattoi myös lisätä kuivimpien 

kasvupaikkojen lajiston kukintaa. 

Kasvistoselvitysten tulokset 

Suunnittelualueen voimalatornien hehtaariruutujen kasvisto 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen voimalatornien hehtaariruudut ovat maapohjaltaan moreenia ja 

pääosin vähäravinteisia. Niillä kasvava putkilokasvilajisto on jäljempänä ruutukohtaisessa tarkastelussa 

mainittavia poikkeuksia lukuun ottamatta Kainuussa yleistä, alueelle tyypillistä peruslajistoa. Tornien 

ympäristön selvitysruutujen sijainti on esitetty kartalla (Kartta 3.3.) 

 

 
Kartta 3.3. Lumivaaran hankealueen suunnitellut tornipaikat ja niiden ympäristön selvitysruudut.  
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Lumi 1 

Hehtaariruudun maapohja on tasapintaista, vähäkivistä ja ravinneköyhää moreenikangasta 

laakean vaaran lakialueella. Ruudun alue on noin 60 vuotta sitten uudistettua harvaa 

hieskoivu- ja kuusivaltaista lakimetsää. Koivut muistuttavat ulkonäöltään ja kasvutavaltaan 

jossain määrin kookasta tunturikoivikkoa. 

 

Ruudun lajimäärä on 23 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. Ruudun länsilaidan noin kymmenen pääosin 

kitukasvuista siperianlehtikuusta (Larix sibirica) ovat hyvin todennäköisesti istutusalkuperää. 

 

Lumi 2 
Hehtaariruudun maapohja on tasapintaista, vähäkivistä ja ravinneköyhää moreenikangasta 

laakean vaaran lakialueella. Ruudun alue on noin 60 vuotta sitten uudistettua harvahkoa 

kuusivaltaista lakimetsää. Ruudun keskellä on kapea korpiräme (KR) juotti ja itäosassa karua, 

harva- ja pienipuista kangaskorveksi (KgK) soistuvaa tuoretta kangasta. 

 

Ruudun lajimäärä on 27 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 

 

Lumi 3 
Ruudun maapohja on kuivaa, suuri- ja runsaskivistä, hyvin voimakkaasti pintamuokattua ja 

ravinneköyhää moreenikangasta. Valtaosa ruudusta on tuoretta hakkuuaukkoa, ainoastaan 

ruudun itä- ja pohjoisreunassa on kapea lakimetsäkulissi. 

 

Ruudun lajimäärä on 26 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 

 

Lumi 4 
Ruudun maapohja on melko vähäkivistä, osin voimakkaasti pintamuokattua moreenikangasta. 

Muokkaus on ruudun länsi- ja pohjoisosan uudehkolla hakkuuaukolla. Muu osa ruudusta on 

kuusivaltaista, melko tiheää noin 60-vuotiasta, tuoretta vaaranlakimetsää. Aivan 

hehtaariruudun koilliskulmassa on lähdevaikutusta ja siihen liittyvää mesotrofista 

lyhytkorsirämettä (MeLkR) jyrkässä rinteessä. Lähteiden ansiosta ruudun koilliskulma ja 

itäreuna ovat keskiravinteisia. Kohonnut ravinteisuus näkyy myös ruudun keskelle päättyvän 

metsätien pientareen kasvistossa 

 

Ruudun lajimäärä on 54 lajia. Se on ylivoimaisesti Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen 

kasvistoselvitysruutujen korkein lajimäärä. Ruudun koillisosassa kasvaa noin neliömetrin 

alueella silmälläpidettävää (NT) hentosaraa (Carex disperma) (Grid noin 717262:355976).  

 

Lumi 5 
Ruudun maapohja on melko vähä- ja pienikivistä ravinneköyhää hikevää moreenikangasta. 

Ruudun metsä on kuusivaltaista noin 60-vuotiasta tuoretta sekametsää. Ruudun 

kaakkoiskulmasta on äskettäin raivattu nuorta koivuvaltaista taimikkoa.  

 

Ruudun lajimäärä on 20 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 
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Lumi 6 
Ruudun maapohja on vähäkivistä, hikevää ja ravinneköyhää moreenikangasta. Ruudun metsä 

on noin 60-vuotiasta harvaa, kuusi- ja hieskoivuvaltaista lakimetsää. Koivujen ulkonäössä on 

tunturikoivun piirteitä. 

 

Ruudun lajimäärä on 23 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 

 

Lumi 7 
Ruudun maapohja on kuivaa, vähäkivistä ja ravinneköyhää moreenikangasta laakealla 

vaarakumpareella. Ruutu on kokonaan kuusivaltaisen 60–70-vuotiaan harvapuisen lakimetsän 

peittämä. Aivan ruudun pohjoislaidassa on kapea noro märkää mustikkakorpea (MK). 

 

Ruudun lajimäärä on 28 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 

 

Lumi 8 
Ruudun maapohja on melko pieni- ja vähäkivistä sekä ravinneköyhää moreenikangasta. 

Valtaosa ruudusta on tuoreella, voimakkaasti pintamuokatulla hakkuuaukolla. Ruudun itälaita 

on syväauratulla maapohjalla olevaa harvennettua, noin 20-vuotiasta kuusentaimikkoa. 

 

Ruudun lajimäärä on 29 lajia. Sen kasvilajistossa ei ole yhtään lajia, joka olisi harvinaisuuden 

tai kasvien suojelun takia syytä mainita erikseen. 

 

Voimalatornien hehtaariruuduissa tavattu kasvilajisto on esitetty kokonaan liitteessä (Liite 1.) 
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Suunnittelualueen voimalatornien hehtaariruutujen välisten alueiden kasvisto 

 
Uhanalaista tai selvitystyön kannalta muuten merkittävää kasvistoa ja vaativille kasveille mahdollisesti 

soveliaan kasvuympäristön esiintymistä Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella voimalatornien 

hehtaariruutujen ulkopuolella selvitettiin 20.5. – 15.10.2012 välisenä aikana monessa eri yhteydessä. 

Soveliasta elinympäristöä etsittiin ja kirjattiin muistiin pesimälinnusto-, liito-orava-, viitasammakko- ja 

lepakkoselvitysten maastotöiden aikana. Syksyn kahden kääpäkartoituskierroksen aikana tietoja vielä 

täydennettiin. 

 

Todetut kasvistollisesti kiinnostavat alueet tarkastettiin uhanalaisten tai muiden selvitystyön kannalta 

merkittävien kasvien löytämiseksi. 

 

 
Kartta 3.4. Lumivaaran alueella kesän 2012 selvityksissä havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit. 

 
Ravinnetason selvää nousua on Lumivaaralla vain vaaranrinteiden soiden ja purojen vaikutusalueella. 

Uhanalaisille tai muuten vaativille kasveille sopivaa kasvuympäristöä löytyi vaaran etelärinteen Rinnesuolta 

(3.5.) sekä laajasti vaaran pohjoisrinteeltä Jänispuron (1.1., 3.13., 3.15.) ja Vaaranrinnanpuron (1.2., 3.14., 

3.17.) ympäristöstä (Kartta 3.4). 

  

Ravinnetaso on kohonnut Rinnesuolla, varsinkin sen eteläosassa. Siellä on noin hehtaarin alueella 

lettoisuutta. Sitä ilmentävät mm. suolla kasvavat vaarantunut (VU) suopunakämmekkä (Dactylorhiza 

incarnata ssp. incarnata) (Grid 7172226:3559499) sekä runsasta ravinteisuutta vaativat rassisammal 

(Paludella squarrosa), lettoväkäsammal (Campylium stellatum) ja lettolierosammal (Scorpidium 

scorpioides). Suolla kasvaa myös tuhansia ulkonäöltään suuresti vaihtelevia maariankämmeköitä 

(Dactylorhiza maculata). Rehevyys jatkuu vielä Rinnesuon eteläosasta kaakkoon lähtevän laskupuron 

alkuosassa. 
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Pääosin selvitysalueella Peuravaaran koillispuolella sijaitseva Lakisuo on ravinneköyhä. Siitä luoteeseen 

lähtevät kaksi laskupuroa, jotka yhtyvät alempana rinteessä Jänispuroksi sekä niiden välinen lehtokorpi-

saniaiskorpialue ovat runsasravinteisia. Itäisemmän puron varressa on muutaman aarin suuruinen lähdeletto. 

Purojen tuntumassa on avoimia lähteitä ja tihkupintaisuutta. Sekä purojen että lähteiden ympärillä on laajasti 

reheviä saniaiskorpia, joissa hallitsevina kasvilajeina ovat isoalvejuuri (Dryopteris expansa) ja 

soreahiirenporras (Athyrium filix-femina). Myös pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina) on puronvarsikorvissa 

runsas. Muita alueella kasvavia, ravinteisuutta ilmentäviä lajeja ovat mm. silmälläpidettävä (NT) 

kalkkimaariankämmekkä (Dactylorhiza fuchsii) (Grid 7173842:3557955) sekä tuomi (Prunus padus), 

suokeltto (Crepis paludosa), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), sudenmarja (Paris quadrifolia), 

harajuuri (Corallorhiza trifida), siniheinä (Molinia caerulea), vilukko (Parnassia palustris), runsaslukuinen 

lehtotähtimö (Stellaria nemorum) ja mesiangervo (Filipendula ulmaria). Leton alueelta löytyi 

silmälläpidettävää (NT) hentosaraa (Carex disperma) (Grid 7173830:3557960). Uhanalaisten ja 

silmälläpidettävien lajien havaintopisteet eitetään kartalla (Kartta 3.4.). 

 

Jänispuron vaikutusalueella, sen itäpuoleisen metsätien levikin reunalla (Grid 717409:355793) kasvaa 

silmälläpidettävää (NT) jäkkiä (Nardus stricta) (Kartta 3.4.).  

 

Selvitysalueella Lumivaaran jyrkällä pohjoisrinteellä pohjoiseen laskeva Vaaranrinnanpuro on 

keskiravinteinen, mutta sen rantojen kasvillisuus on rinteen jyrkkyyden ja vuolaan puron ajoittaisen 

tulvimisen vuoksi niukkaa. Puron rantapenkasta löytyi ohutsammaleisesta tihkupinnasta vaarantunut (VU) 

hoikkarölli (Agrostis clavata) (Grid 7174044:3558397). Puronvarressa on harvakseltaan pohjansinivalvattia. 

Sekä puron länsi- että itäpuolella on lähteisyydestä johtuvaa lähes lettomaista rehevyyttä. Länsipuolella 

ravinteikas lehtokorpi alkaa lähteestä (Grid 7174060:3558108) ja jatkuu lähes selvitysalueen pohjoisrajalle 

alarinteeseen. Lähdepuron varressa kasvaa vaarantunutta (VU) hoikkarölliä (Grid 7174207:3557974 ja 

7174209:3558009) (Kartta 3.4.). Saman puron varressa on myös alkuperäisessä kasvuympäristössään 

kasvava leskenlehti (Tussilago farfara) (Grid 7174206:3557988).  

 

Itäpuolella rehevän lehtokorven synnyttävä lähde on pisteestä Grid 7174026:3558476. Lehtokorpi jatkuu 

lähes selvitysalueen pohjoisrajalle alarinteeseen. Sen yhden lähdepuron reunalta löytyi vaarantunutta (VU) 

hoikkarölliä (Grid 7174102:3558441) (Kartta 3.4.). Näiden molempien puoliavoimien lehtokorpirinteiden 

lajistosta kannattaa lisäksi mainita mm. lähdepuroissa runsaslukuinen lehtotähtimö sekä lettovilla 

(Eriophorum latifolium) ja pohjansinivalvatti. 

 

Vaaranrinnanpuron varresta noin 200 metrin matkalla on ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa tietoja 

uhanalaisesta ja erityisesti suojeltavasta purolaakasammalesta (Plagiothecium platyphyllum) vuodelta 1998. 

Kesällä 2012 lajia löytyi kohdennetuissa etsinnöissä saman puron varresta noin 800 metrin matkalla 

ylärinteen metsätieltä Latvanpuron risteykseen asti (Marsh, T. & Syrjänen, K. 2012) (Kartta 3.2., s.10). 

 

150 metriä Vaaranrinnanpuron tienalituskohdasta itään, aivan metsätien lähellä sen pohjoispuolella (Grid 

71740:35585), on ravinteista lähteisyyttä. Alueella on myös lehtipuuvaltaisen lehto (Kartta 3.4., kohde 2.1.), 

jossa on useiden aarien alueella runsaasti Kainuussa harvinaista mustakonnanmarjaa (Actaea spicata) (Grid 

7174077:3558558) ja vähälukuista pohjansinivalvattia. Rinne jatkuu lähteistä alaspäin puoliavoimena 

lehtokorpena, joka muuttuu selvitysalueen alarinteessä melko avoimeksi. Sen puronvarsilla on mm. 

lehtotähtimöä.  

 

Pesimälinnuston seurannan yhteydessä löytyi 26.6.2012 Lumivaaran etelärinteeltä harvasta 

vaaranlakimetsästä Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin kuuluva melko yleinen punasompasammal 

(Splachnum rubrum) (Grid 7172613:3559255). 
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Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella selvitettiin kasvistoa suunniteltujen voimalatornien 

hehtaariruuduilla kahdella erillisellä selvityskäynnillä jokaisessa ruudussa. Näiden käyntien lisäksi 

hehtaariruutujen kasvistoa havainnoitiin pesimälinnusto-, liito-orava-, lepakko- ja kääpäselvitysten 

yhteydessä. Myös hehtaariruutujen välisillä selvitysalueen osilla kasvistoa ja vaativille kasveille sopivaa 

elinympäristöä tarkkailtiin muun selvitystyön yhteydessä, erityisesti paikoilla, joilla maaperän ravinnetaso on 

ympäristöä korkeammalla. Todettujen kasvistollisesti arvokkaimpien alueiden (ravinteiset puronvarret ja 

suot) kasvistoa selvitettiin erillisillä selvityskäynneillä näille alueille. 

 

Hehtaarin selvitysruuduissa sekä niiden lisäksi kahdella erikseen tutkitulla selvitysalueen osalla todettu 

putkilokasvilajisto esitetään liitteissä (Liite 1, Liite 1a) 

 
Selvitysalueella löydettiin direktiivi- ja uhanalaislajistoa tai selvitystyön kannalta muuten huomionarvoista 

putkilokasvilajistoa seuraavasti: 

 

Direktiivin V-liitteeseen (lajien ottaminen luonnosta ja hyödyntäminen) kuuluvia riidenliekoja (Lycopodium 

spp.) kaksi lajia. Näistä riidenlieko (Lycopodium annonitum) on hyvin yleinen koko selvitysalueella. Se 

löydettiin kaikista muista voimalatornien hehtaarin selvitysruuduista paitsi Lumi 8:sta. Katinlieko 

(Lycopodium clavatum) on selvitysalueella melko harvinainen, sitä kasvoi mm. metsätien pientareella 

Lumivaaran pohjoisrinteellä lähellä Vaaranrinnanpuroa. 

 

Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa on Lumivaaran selvitysalueelta tieto Vaaranrinnanpurosta 1998 

löydetystä vaarantuneesta (VU) purolaakasammalesta (Plagiothecium platyphyllum). Kesällä 2012 lajia 

löytyi kohdennetuissa etsinnöissä saman puron varresta noin 800 metrin matkalla ylärinteen metsätieltä 

Latvanpuron risteykseen asti (Marsh, T. & Syrjänen, K. 2012). 

 

Selvitysalueen pohjoisreunan Vaaranrinnanpuron alueella oli neljällä kasvupaikalla vaarantunut (VU) 

hoikkarölli (Agrostis clavata) (Grid 7174044:3558397, 7174102:3558441, 7174207:3557974 ja 

7174209:3558009 ).  

 

Selvitysalueen lounaisosan Rinnesuolla oli vaarantunut (VU) suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata 

ssp. incarnata) (Grid 7172226:3559499).  

 

Selvitysalueen luoteiskulman Jänispurolla oli silmälläpidettävä (NT)) kalkkimaariankämmekkä 

(Dactylorhiza fuchsii) (Grid 7173842:3557955) 

 

Selvitysalueen luoteiskulman Jänispurolla oli silmälläpidettävä (NT) hentosara (Carex disperma) (Grid 

7173830:3557960) 

 

Selvitysalueen voimalatornin 4 hehtaariruudussa oli silmälläpidettävä (NT) hentosara (Carex disperma) 

(717262:355976).  

 

Selvitysalueen luoteiskulman Jänispuron vaikutusalueella, sen itäpuoleisen metsätien levikin reunalla (Grid 

717409:355793) oli toistakymmentä tupasta silmälläpidettävää (NT) jäkkiä (Nardus stricta). 

 

Selvitysalueella oli silmälläpidettävää (NT) ahokissankäpälää (Antennaria dioica) tienvarsilla noin viidessä 

paikassa. Kasvupaikoista yksikään ei ole suunniteltujen voimalatornien hehtaariruudussa. 

 

Näistä uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista ei purolaakasammalta ja kissankäpälää lukuun ottamatta 

ole selvitysalueelta tiedossa aikaisempia havaintoja. 

 

Uhanalaisten lajien lisäksi selvitysalueelta löytyi joukko Kainuussa harvinaisia tai vähälukuisia 

putkilokasveja ja runsasta ravinteisuutta vaativia suosammalia. Niistä on tarkemmat tiedot esitetty edellä 

tässä selvitysraportissa. 



26 

 

 

Muilta osin Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen kasvisto on tyypillistä ja yleistä kainuulaista lajistoa, 

joka ei vaadi erityistä huomioon ottamista tuulivoiman suunnittelussa. 

  

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella kasvistollisesti arvokkaita alueita ovat: 

 

- vaaran pohjoisrinteen Jänispurojen lehtokorpialue  

- vaaran pohjoisrinteen Vaaranrinnanpuro ja sen länsi- ja itäpuolella olevat lehtokorvet  

- vaaran etelärinteen laaja, hyvin luonnontilaisena kokonaisuutena säilynyt avoin rinnesuo Rinnesuo. 

Suon alaosassa on lettoa. Avoimet luonnontilaiset rinnesuot ovat Kainuussa harvinaisia ja 

arvokkaita 

Vaarantuneen ja erityisesti suojeltavan purolaakasammalen Plagiothecium platyphyllum kasvaminen 

selvitysalueen Vaaranrinnanpurossa tulee ottaa Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelussa huomioon lain 

edellyttämällä tavalla siten, että sammalen kasvumahdollisuuksia ei heikennettä aluetta käsittelemällä tai 

puron vesitasapainoa muuttamalla. Kainuun ELY-keskus on laatimassa sammalelle sen esiintymispaikan 

suojelurajausta. 

 

Vaarantuneiden (VU) hoikkaröllin Agrostis clavata ja suopunakämmekän Dactylorhiza incarnata ssp. 

incarnata kasvupaikat olisi hyvä ottaa tuulivoimapuiston tie- ja sähkönsiirtoyhteyksiä suunniteltaessa 

huomioon. 

 

Selvitysalueen kasvistollisesti arvokkaat elinympäristöt olisi hyvä ottaa tuulivoimapuiston tie- ja 

sähkönsiirtoyhteyksiä suunniteltaessa huomioon. Erityisesti pitäisi välttää ravinteisten soiden ja 

puronotkojen alueelle rakentamista sekä muita alueiden tai niiden lähimmän ympäristön vesitasapainoon 

vaikuttavia toimenpiteitä.  
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3.2.2. Kääväkässelvitys 

Johdanto 

Tämä kääväkässelvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran alueella tehtyä tuulivoiman suunnittelualueen 

luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä. Selvityksen ovat 

tehneet Pekka ja Teppo Helo. 

 

Selvitystyön pohjaksi oli käytössä ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan tiedot, metsätalouskuviokartat ja 

alueen ilmakuvat.  

 

Selvityksen yhteenvedossa käytetty sienien nimistö on Suomen kääväkkäiden ekologia, levinneisyys ja 

uhanalaisuus (Kotiranta, H., R. Saarenoksa ja I. Kytövuori 2009) mukainen. 

 

Raportin taustakartat ovat Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2012 aineistoa. 

Selvitystyön tavoitteet 

1. Selvittää kääväkkäistä erityisesti suojeltavien lajien, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien sekä 

Suomen vastuulajien esiintyminen suunnittelualueella. 

2. Selvittää ja kirjata kunkin voimalatornin ympärillä olevan hehtaarin laajuisen selvitysruudun 

kääpälajisto. 

Selvitysalueen yleiskuvaus 

Selvitysalueen pinta-ala on 4,55 km
2
. Alue sijaitsee yli 380 metriä korkean lumivaaran lakialueella sekä sen 

etelä- ja pohjoisrinteillä. Alueen metsät ovat suurelta osin metsätalouskäytössä, vain puronotkojen 

ympäristössä ne ovat puustoltaan paikoin lähes luonnontilaisia. Yleisin luontotyyppi on puolukka-mustikka -

tyypin (VMT) kangas, jota pirstovat erityyppiset korvet. Suurin osa lakialueesta on hakattu sotien jälkeen. 

Silloin hakatuilla kuvioilla kasvaa nykyään kitukasvuista hieskoivua ja kuusta. Koivuvaltaisilla alueilla 

kenttäkerroksessa on lisääntyneen valoisuuden myötä myös runsaasti heinäisyyttä. Alueen eteläosa on 

pääsääntöisesti uutta avohakkuualuetta. Lakialueen kuusimetsät eivät ole kovin vanhoja, maapuuta tai 

pystyyn kuolevia puita on erittäin vähän, vaikka olosuhteet alueella talvisin ovat erittäin vaativat. 

 

Selvitysalue rajoittuu länsipuolella suoraan Säkkisenlatvansuo – Jännesuo - Lamminsuo ja Peuravaara (FI 

1200 055) Natura 2000-alueeseen. Suojelualue koostuu toteutetusta soidensuojeluohjelman alueesta ja 

Peuravaaran vanhojen metsien suojelukohteesta. Peuravaaran alue on yksi Kainuun hienoimmista 

kuusimetsistä, jonka rinnekuusikot ovat suurelta osin täysin luonnontilaiset. Sen kääväkäslajistoon kuuluvat 

runsaina mm. vaativat kuusilajit sitruunakääpä (Antrodiella citrinella), pursukääpä (Amylocystis lapponica), 

lamokääpä (Skeletocutis chrysella), lumokääpä (Skeletocutis brevispora), korpiludekääpä (Skeletocutis 

odora) ja välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae) sekä orvakat känsäorvakka (Cystostereum murraii) ja 

pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) (Teppo Helo, Pekka Helo). 

Kartoitusmenetelmät ja -alueet 

Lumivaaran hankealueelle suunniteltujen voimalapaikkojen selvitysruudut (1 ha) inventoitiin syksyn aikana 

kahteen otteeseen. Ensimmäinen kartoituskierros tehtiin 14.–17.8 ja toinen 29.9.–6.10. Lisäksi inventoitiin 

suunnittelualueen ilmakuvatulkinnan ja kesän maastokäyntien perusteella uhanalaisille kääväkkäille 

potentiaalisia kohteita 13.8., 11.9. ja 16.9. Tällaisia alueita olivat puronotkojen ympäristöt, lehtomaiset 

korvet ja runsaasti maapuuta sisältävät vanhan metsän kuviot. Lisäksi kääväkäslajistoa selvitettiin 

satunnaisesti muiden kartoitusten yhteydessä. 

 

Kummallakin inventointikierroksella jokaisella selvitysruudulla käytettiin aikaa kääväkkäiden inventointiin 

1-3 tuntia riippuen ruudun maapuumäärästä. Ruutuja kartoitettaessa pyrittiin siihen, ettei mistään pisteestä 

ruuduilla ollut kahden selvityskäynnin jälkeen matkaa lähimpään kuljettuun linjaan 15 metriä enempää. 

Suurimmalla osalla ruuduista valtaosa halkaisijaltaan yli 5 cm paksuista maapuista inventoitiin. Nuoren 
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koivuvaltaisen sekametsän ruudulla Lumi 5 oli niin paljon ohutta harvennusjätettä, että osa rungoista jätettiin 

tutkimatta. Voimakkaasti pintamuokatuilla hakkuuaukkoruuduilla Lumi 3 ja Lumi 8 oli paikoin niin paljon 

lähes tuoretta hakkuutähdemaapuuta ja polttopuunkorjuuta varten kasattuja risukasoja, että tutkiminen 

keskitettiin kääpien kannalta todennäköisimpiin kantoihin, juurakoihin ja rungonkappaleisiin.  Muilla 

selvitysruuduilla maa- tai muuta lahopuuta oli erittäin vähän. Kuljetut inventointireitit ja huomionarvoiset 

kääväkäshavainnot tallennettiin GPS-paikantimella (Kartta 3.5.). 

 

Potentiaalisilla kääväkäsalueilla inventoitiin lähinnä lahoasteen 2-4 ja halkaisijaltaan yli 10 cm 

havumaapuut, taulakäävän ja pakurin lahottamat koivut sekä haapa- ja raitamaapuut. Limiludekääpää etsittiin 

erikseen ohuilta pihlajan varsilta. 

 

Uhanalaisten ja mahdollisesti uhanalaisten lajien määritys varmistettiin marraskuussa 2012 mikroskoopilla. 

 

 
Kartta 3.5. Lumivaaran selvitysalueen kääväkäshavainnot ja kuljetut reitit syksyn 2012 inventoinneissa.  
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Menetelmien epävarmuustekijät 

Kääväkkäiden vuotuinen esiintyminen vaihtelee, mikä vaikuttaa yksivuotisten lajien havaintomääriin. Kesä 

2012 oli poikkeuksellisen sateinen ja melko viileä. Ilmeisesti siitä johtuen monet kostean paikan ja vanhan 

metsän lajit, kuten maitovahakääpä, pursukääpä ja punahäivekääpä olivat harvalukuisia. 

 

Selvitysalueen pinta-ala on 4,55 km
2
, joten kaikkia alueen uhanalaisten kääväkäslajien esiintymiä ei missään 

tapauksessa löydetty. Esimerkiksi vaarantuneeksi luokiteltu limiludekääpä esiintyi selvityksissä 

harvalukuisena koko selvitysalueella. Laji kasvaa ohuella pihlajalla, jota on alueen metsissä runsaasti. 

Havainnointi keskitettiin suunnitelluille rakennuspaikoille ja alueille, joilla oli runsaasti uhanalaisille lajeille 

sopivaa maapuuta. 

Maastokartoitukset ja niiden tulokset 

Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen kääväkäsinventoinnit tehtiin elo-lokakuussa 2012. Selvitysruudut 

kartoitti Pekka Helo. Selvitysruutujen ulkopuolisen alueen kartoituksiin osallistui lisäksi Teppo Helo. 

Inventoinneissa havaittiin yhteensä 65 kääpälajia ja kaksi huomionarvoista orvakkaa tai muuta kääväkästä 

(Liite 2.). Kääpälajien määrä oli syksyn viiden kääväkäsinventointikohteen joukossa alhaisin. Viimeisessä 

lajien uhanalaisuuden arvioinnissa (Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010) 

vaarantuneeksi (VU) luokiteltuja lajeja tavattiin vain yksi, limiludekääpä (Skeletocutis borealis), josta tehtiin 

19 havaintoa. Silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltuja lajeja tavattiin kuusi: mesipillikääpä (Antrodia mellita), 

sitruunakääpä (Antrodiella citrinella), rusokantokääpä (Fomitopsis rosea), korpiludekääpä (Skeletocutis 

odora), känsäorvakka (Cystotereum murraii) ja pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga), joista tehtiin yhteensä 

kymmenen havaintoa (Taulukko 3.1.). Mesipillikääpä on Luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti 

suojeltava laji, mutta sen status muuttuu lain seuraavan päivityksen yhteydessä (Rassi ym. 2010; Junninen K. 

2012). 

 

Taulukko 3.1. Lumivaaran alueella syksyn 2012 kartoituksissa havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät 

kääväkkäät. 
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Mesipillikääpä Antrodia mellita NT     
 

  1 

Sitruunakääpä Antrodiella citrinella NT     
 

  1 

Rusokantokääpä Fomitopsis rosea NT   1 1 1 4 

Korpiludekääpä Skeletocutis odora NT     
 

  1 

Limiludekääpä Skeletocutis borealis VU 1   1 1 19 

Känsäorvakka Cystostereum murraii NT     
 

  1 

Pohjanrypykkä Phlebia centrifuga NT     
 

  2 

  

Inventointien yhteydessä tutkittiin järjestelmällisesti suuret haapa-, koivu-, kuusi- ja mäntymaapuut sekä ne 

ohuet rungot, jotka aikaisemman kokemuksen perusteella olivat potentiaalisia uhanalaisten lajien 

kasvualustoja. Selvitysruutujen alueelta tutkittiin useimmissa tapauksissa lähes kaikki maapuut. Poikkeuksen 

tähän tekivät selvitysruudut Lumi 3, Lumi 5 ja Lumi 8, joissa oli erittäin runsaasti tuoreita maastoon jätettyjä 

ohuita harvennuspuita, kantoja sekä hakkuujäterunkoja ja -oksia. 

 

Selvitysalueen metsissä oli pääsääntöisesti erittäin vähän maapuuta (0-2 m
3
/ha). Sekin oli lähinnä ohutta, 

harvennushakkuiden yhteydessä maastoon jätettyä lehtipuuta sekä hakkuujätekantoja ja -oksia. Harvennus- 

ja hakkuujätettä oli paikoin runsaasti, mutta siltä löytyi hyvin niukasti kääväkäslajistoa. Luontaisesti 

kuollutta kuusimaapuuta oli vanhojen metsien alueella, mutta hyvin niukasti. Runsaasti maapuuta oli vain 

puronotkoissa, eikä niissäkään yli 10 m
3
/ha. 



30 

 

 

Suuria kuusimaapuita esiintyi satunnaisesti ympäri aluetta, puronotkojen korpipainanteissa enemmän kuin 

muualla. Vanhemmat, laholuokkien 3-4, kuusimaapuut olivat harvalukuisia, yleensä erittäin paksuja ja 

aarnikäävän lahottamia. Alueen kuusipuiden kääväkäslajisto oli lähtökohtaan nähden erittäin vaatimatonta. 

Vaikka alue rajoittuu suoraan Peuravaaran Natura 2000-alueeseen ja sen kuusimaapuurytöihin, ei 

hankealueelta löytynyt merkittävää kuusilajistoa. Alueella ei ole tarpeeksi sopivaa maapuuta. 

 

Kuusivaltaisten metsien indikaattorilajeja (Kotiranta, H & Niemelä, T. 1996) tavattiin 12, joista 

vanhanmetsän lajeja oli yhdeksän ja aarniolajeja kolme: sitruunakääpä, känsäorvakka ja pohjanrypykkä. 

Huomioitu on vain ne lajit, jotka kasvoivat kuusimetsäalueella. Arvioitaessa vanhan metsän 

luonnontilaisuutta (Kotiranta, H & Niemelä, T. 1996), saa alue vertailuluvukseen 15, ”suojelullisesti arvokas 

metsäalue”. Luku on alueen sijaintiin nähden alhainen. Syynä alueellisesti alhaiseen pistemäärään on pieni 

kuusimaapuun määrä. Jos alueen metsät saavat kehittyä rauhassa ilman laajempia hakkuita, tulee maapuun 

määrä lisääntymään kovien talvien takia nopeasti. 

 

Lehtipuilla kasvavia kääpälajeja alueella olivat lähinnä pystypuissa kasvavat koivulajit arinakääpä (Phellinus 

igniarius coll.), taulakääpä (Fomes fomentarius) ja pökkelökääpä (Piptoporus betulinus) sekä vyökäävät 

(Trametes), jotka valtaavat harvennushakkuun yhteydessä maastoon jätetyt ohuet maapuut muutaman vuoden 

kuluessa hakkuista. Harvinaisia lajeja alueella tavattiin kaksi: vaarantuneeksi (VU) luokiteltu limiludekääpä 

(Skeletocutis borealis) ja silmällä pidettävä (NT) mesipillikääpä, joka on myös erityisesti suojeltava laji. 

Limiludekäävästä oli alueelta aikaisemmin tiedossa kaksi havaintoa (Pekka Helo), joten lajia etsittiin 

erikseen. Kaikkiaan löydettiin 19 lajin esiintymää, kaikki ohuilta pihlajan varsilta tai oksilta. Ohutta 

aluskasvuspihlajaa oli runsaasti koko hankealueella, joten lajin esiintyminen alueella on sen puolesta turvattu 

myös tulevaisuudessa. Mesipillikääpä löytyi Rinnesuon länsipuolelta rehevästä puronotkon reunametsästä, 

jossa oli runsaasti lehtipuuta. Laji kasvoi pystyyn kuolleella raidalla. Samalla kuviolla oli myös useita 

limiludekääpiä sekä vielä lajilleen määrittämätön lehtipuulla kasvanut kääpälaji, jonka näyte vaatii 

jatkotutkimuksia. 
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä huomionarvoiset lajit 

 

Limiludekääpä (Skeletocutis borealis) (VU) 

 

Esiintyy Kainuussa pienilmastoltaan kosteissa vanhoissa metsissä, joissa on 

aluspuustona runsaasti ohutta kuolevaa pihlajaa. Ei kovin harvinainen, mutta 

jää helposti löytymättä, koska kasvaa yleensä ohuilla 1-4 cm halkaisijaltaan 

olevilla pihlajan ”varsilla”, joita ei tutkita. 

 

Selvitysalueelta löytyi 19 lajin esiintymää. Kaikki itiöemät olivat ohuilla 

pihlajilla, varjoisassa ja pienilmastoltaan tasaisen kosteassa ympäristössä: 

puronotkot, soiden reunat ja soistuvat painanteet. 

 

Alueella on runsaasti ja laajalla alueella aluskasvuspihlajaa. Ilmeisesti vain 

pieni osa lajin esiintymistä löydettiin syksyn 2012 selvityksissä. Lajin 

populaatio hankealueella on elinvoimainen eikä hankkeella ole siihen 

merkittävää vaikutusta, vaikka yksittäisiä esiintymiä sen yhteydessä saattaa 

tuhoutua. Tärkeimmät esiintymisalueet sijaitsevat rehevissä puronotkoissa ja pienialaisten kosteikkojen 

reunoilla. Laji on runsaampi alueilla, joilla vanhan ja peittävän puuston takia on tasaisen kostea pienilmasto. 

 

Mesipillikääpä (Antrodia mellita) (NT, erityisesti suojeltava) 

 

Esiintyy Kainuussa pienilmastoltaan kosteissa metsissä, joissa on aluspuuna 

raitaa ja haapaa. Menettää lisääntyneen tiedon seurauksena statuksensa 

erityisesti suojeltavana lajina luonnossuojeluasetuksen seuraavan päivityksen 

yhteydessä (Rassi ym, 2012; K. Junninen, 2012). Laji ei ole erityisen 

harvinainen Kainuussa ja esiintyy kirjallisuustiedoista poiketen usein melko 

ohuilla rungoilla.  

 

Selvitysalueelta löytyi kosteasta puronotkon sekametsärinteestä yksi raita, jolla 

laji kasvoi erittäin elinvoimaisena.  

 

Hankkeella ei ole vaikutusta löydettyyn esiintymään. Se ei sijaitse suunnitellun 

tornipaikan läheisyydessä tai mahdollisella tielinjauksella. Välillisesti lajin 

esiintymiseen alueella vaikuttaa tornipaikkojen ja tielinjojen alle jäävän, lajille 

sopivan elinympäristön pinta-ala. Kasvualusta on pystyraita, joten kyseinen 

esiintymä voi olla elinvoimainen vielä useita vuosia. Välittömässä havaintopisteen ympäristössä on lajille 

sopivaa biotooppia, joten lajin esiintyminen myös muualla ympäröivän metsäkuvion alueella on mahdollista. 

 

Sitruunakääpä (Antrodiella citrinella) (NT) 

 

Erittäin vaatelias vanhojen kuusimetsien laji, joka vaatii isäntäpuikseen hyvin paksuja, kantokäävän pitkälle 

lahottamia kuusirunkoja tai -kantoja. Ei Kainuussa erityisen harvinainen, mutta on yksi parhaista 

aarniometsän indikaattorilajeista.  

 

Löytyi hankealueen pohjoisreunalta, kantokäävän lahottamalta kuusimaapuulta sekä kahdelta rungolta 

Peuravaaran Natura 2000-alueen puolelta. Laji on runsas Peuravaaran alueella (Teppo Helo, Pekka Helo).  

 

Lajille sopivaa biotooppia on hankealueella vain hienoimmissa puronotkoissa, joissa on paikoitellen lajin 

vaatimia paksuja, kantokäävän pitkälle lahottamia kuusimaapuita. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta lajin löydettyihin esiintymiin. 
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Känsäorvakka (Cystostereum murraii) (NT)  

 

Ei kovin harvinainen, mutta esiintymiseltään Kainuussa hieman 

pohjoispainotteinen. Hyötyy ilmeisesti latvatuhoista ja esiintyy 

runsaslumisilla alueilla, kuten vaarojen lakialueet, selvästi 

yleisempänä ja runsaampana kuin muualla Kainuun alueella. 

Isäntäpuu on kuusi, joka melkein aina on kaksilatvainen. 

 

Selvitysalueelta löytyi vain yksi känsäorvakkarunko, mutta heti 

hankealueen ulkopuolelta kaksi lisää. Laji on erittäin runsas 

viereisen Peuravaaran alueella, joten sen esiintyminen 

hankealueella riippuu suoraan sopivien isäntäpuiden määrästä. 

 

 

Rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) (NT) 

 

Vanhojen kuusimetsien tyyppilaji, joka ei ole Kainuussa millään alueella kovin runsas. Helppo tuntea ja 

kasvaa näkyvästi, joten lajin voi löytää myös muun kartoitustoiminnan yhteydessä. 

 

Selvityksissä tehtiin lajista vain neljä havaintoa, kaikki lahoasteen kaksi kuusimaapuista. Pieni 

havaintomäärä kuvastaa hyvin selvitysalueen huonoa kuusilahopuujatkumoa ja lajille sopivien isäntäpuiden 

puutetta. Yksi löydetyistä rusokantokäävistä oli voimalatornipaikan Lumi 6 hehtaarin selvitysruudussa. 

 

Pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) (NT) 

 

Esiintymiseltään Kainuussa hyvin känsäorvakan kaltainen laji, mutta ei Etelä-Kainuussa yhtä tiukasti 

sidoksissa vaarajaksoon. Esiintyy paksuilla kuusimaapuilla, joilla on usein myös yksi tai useampia 

seuraavista lajeista: ruostekääpä, rusokantokääpä, punahäivekääpä ja pursukääpä. 

 

Selvitysalueelta tehtiin lajista vain kaksi havaintoa, molemmat Vaaranrinnan puron upeassa ympäristössä, 

jossa on paikoin runsaasti lajille sopivaa lahoasteen 2 kuusimaapuuta. 

 

Hankkeella ei ole vaikutusta löydettyihin lajin esiintymiin. Laji on erittäin runsas viereisellä Peuravaaran 

alueella. 

 

Korpiludekääpä (Skeletocutis odora) (NT) 

 

Kainuussa vanhan kuusimetsän laji, joka ei ole missään kovin runsas. Kasvaa yleensä paksuilla, laholuokan 2 

kuusimaapuilla. Esiintyy samoilla alueilla kuin esimerkiksi pursukääpä (Amylocystis lapponica), 

känsäoravakka ja pohjanrypykkä. 

 

Lintulaskentojen yhteydessä löytyi edellisvuotinen itiöemä aivan hankealueen ja peuravaaran Natura 2000-

alueen rajalta.  

 

Hankealueella on lajille sopivia maapuita pääsääntöisesti vain hienoimpien puronotkojen alueella. 

Hankkeella ei ole vaikutusta lajin löydettyyn esiintymään. 
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Selvitysruutukohtaiset tulokset 

Selvitysruutukohtaiset lajihavainnot on esitetty taulukossa (Liite 2). 

 

Lumi 1 

 

Selvitysruudun alue on noin 60-vuotiasta hieskoivu- ja kuusivaltaista harvaa lakimetsää. 

Ruudussa on erittäin vähän maapuuta, sekin pääosin ohuehkoa koivua. 

 

Ruudun lajimäärä oli 5 kääpälajia. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden 

takia erikseen mainittava. 

 

Lumi 2 

 

Selvitysruudun alue on noin 60-vuotiasta hieskoivu- ja kuusivaltaista harvaa lakimetsää. 

Ruudussa on erittäin vähän maapuuta, sekin pääosin ohuehkoa koivua. 

 

Ruudun lajimäärä oli 4 kääpälajia. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden 

takia erikseen mainittava. 

 

Lumi 3 

 

Selvitysruudun alue on aivan vasta aukoksi hakattua, voimakkaasti pintamuokattua 

moreenikangasta korkean kumpareen laella. Alue on hakkuun jälkeen voimakkaasti muokattu. 

Ruudun itäreunalla on kapea vanhan lakimetsän kulissi. Aukolla on runsaasti vielä tuoreita 

hakkuissa jääneitä suuria kantoja ja juurakoita, ohuita puunrunkoja sekä niiden palasia ja 

suuria oksakasoja. Uhanalaiselle lajistolle sopivia paksuja rungon palasia on melko paljon, 

mutta kokonaisuutena paikka on uhanalaislajistoa ajatellen sopimaton. 

 

Ruudun lajimäärä oli 14 kääpälajia. Lajimäärä on koko Lumivaaran selvitysalueen 

hehtaariruutujen suurin. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden takia erikseen 

mainittava. Lumivaaran selvitysruutujen ainoat haavankääpä (Populus tremula), punakääpä 

(Pycnoporus cinnabarinus) ja koivunhelttakääpä (Lenzites betulinus) löytyivät ruudusta. 

 

Lumi 4 

 

Pääosa ruudusta on nuorehkoa tuoretta vaaranrinnekuusikkoa. Ruudun maapohja on osin 

keskiravinteista. Ruudussa on jonkin verran (< 2 m
3
) ohutta tai keskipaksua maapuuta. Se on 

pääosin ohutta koivua tai raitaa, mutta muutama paksu kuusipöllin palakin on hakkuissa 

alueelle jäänyt. 

 

Ruudun lajimäärä oli 12 kääpälajia. Ruudulla tehtiin vaarantuneesta (VU) limiludekäävästä 

havainnot sekä ruutukartoitusten että lintukartoitusten yhteydessä. Lumivaaran hehtaarin 

selvitysruutujen ainoat korokääpä (Oligoporus sericeomollis) ja männynkynsikääpä 

(Trichaptum fuscoviolaceum) löytyivät ruudun alueelta. 

 

Lumi 5 

 

Ruutu on hiukan soistuva vaaranlakikangas, jolla on 50–60-vuotias kuusivaltainen 

vaaranlakimetsä. Ruudun kaakkoiskulmassa on äskettäin harvennettua nuorta koivikkoa. 

Ohutta harvennuspuuta on maassa runsaasti. Sen lisäksi ruudulla on erittäin vähän muuta 

maapuuta. 

 

Ruudun lajimäärä oli 5 kääpälajia. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden 

takia erikseen mainittava. 
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Lumi 6 

 

Ruudun metsä on 50–60-vuotiasta harvaa hieskoivu- ja kuusivaltaista lakimetsää laakealla 

moreenikankaalla. Ruudun alueella on yksi kookas kuusen laho maarunko ja joitakin 

keskipaksuja koivun ja haavan maarunkoja. Kokonaisuutena maapuuta on erittäin vähän. 

 

Ruudun lajimäärä oli 10 kääpälajia. Ruudun ainoassa kuusimaapuussa kasvoivat 

silmälläpidettävä (NT) rusokantokääpä ja Kainuussa yleinen rivikääpä (Antrodia serialis). 

Kumpaakaan lajia ei löytynyt alueen muista selvitysruuduista. 

 

Lumi 7 

 

Ruutu on 60–70-vuotiasta kuusivaltaista harvaa laakimetsää, jossa on sekapuuna melko 

runsaasti paksuhkoa koivua. Koivua on kuolleena pystypuuna ja pitkälle lahona maapuuna 2-4 

m
3
 hehtaarilla.  

 

Ruudun lajimäärä oli 7 kääpälajia. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden 

takia erikseen mainittava. Ruudulla kasvoivat Lumivaaran alueen selvitysruutujen ainoat 

levykäävät (Phellinus laevigatus) ja pikireunakäävät (Phellinus lundellii). 

 

Lumi 8 

 

Selvitysruudun alue on muutamia vuosia sitten aukoksi hakattua, voimakkaasti 

pintamuokattua moreenikangasta loivassa vaaran rinteessä. Aukon itäreunalla on kaistale 

syväaurattua ja harvennettua kuusitaimikkometsää. Aukolla on runsaasti hakkuissa jääneitä 

kantoja ja juurakoita, ohuita puunrunkoja sekä niiden palasia ja erilaista oksajätettä. 

Uhanalaiselle lajistolle sopivia paksuja rungon palasia on myös muutamia, mutta 

kokonaisuutena paikka on uhanalaislajistoa ajatellen sopimaton. 

 

Ruudun lajimäärä oli 11 kääpälajia. Yksikään lajeista ei ole suojelusyistä tai harvinaisuuden 

takia erikseen mainittava. Ruudun alueelta löytyivät Lumivaaran hankealueen selvitysruutujen 

ainoat sitkokääpä (Antrodiella pallescens), tuhkakääpä (Bjerkandera adusta), puuterikääpä 

(Oligoporus ptychogaster) ja talvikääpä (Polyporus brumalis). 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

Lumivaaran alueen selvityksissä havaittiin syksyn 2012 aikana 65 kääpälajia ja kaksi silmälläpidettävää 

orvakkalajia. Uhanalaisia lajeja löydettiin vain yksi, limiludekääpä. Siitä tehtiin yhteensä 19 havaintoa. 

Silmällä pidettäviä lajeja havaittiin kaikkiaan kuusi, yhteensä kymmenen esiintymää. Alue ei ole erityisen 

merkittävä uhanalaisten kääväkkäiden suojelun kannalta. 

 

Alueen metsissä on yleensä ottaen erittäin vähän maapuuta, ja sekin on suurelta osin harvennushakkuiden 

yhteydessä maastoon jätettyä ohutta riukua, tai hakkuuaukoille jääneitä kantoja, rungon palasia tai oksia. Yli 

20 senttiä paksua maapuuta esiintyy lähinnä puronotkojen alueella sekä paikoin lakialueella olevilla vanhan 

kuusimetsän kuvioilla. Yksittäisiä suuria, vanhoja kuusia on satunnaisesti ympäri aluetta. Sotien jälkeen 

hakatulla, nykyään hieskoivuvaltaisella alueella, ei ole vanhoja maapuita ollenkaan. 

 

Kääpälajistoltaan selvitysalueen arvokkain osa alue oli Vaaranrinnanpuron ympäristön vanhan metsän kuvio. 

Sen alueelle ei hankkeessa ole suunniteltu toimenpiteitä. Myös alueen muiden puronotkojen ympäristössä 

olevilla rehevillä korpialueilla oli selvästi keskimääräistä enemmän maapuuta, mutta lajistoa niillä oli 

niukasti. Suurin osa kuusipuiden kääväkäshavainnoista tehtiin muiden kartoitusten yhteydessä hankealueen 

rajalla, Peuravaaran Natura 2000-alueen puolella. Selvitysalueen puolella kuusen lahojatkumo on huono. 

 

Selvityksissä ei havaittu yhtään vaarantuneeksi luokiteltua kuusella esiintyvää kääväkäslajia.  

 

Limiludekääpä oli ainoa alueella havaittu vaarantunut laji. Sen esiintymiä löydettiin kaikkiaan 19. Laji on 

selvitysalueella yleinen. Selvitysruudulla Lumi 4 laji havaittiin sekä kääväkäs- että lintukartoitusten 

yhteydessä. Sille sopivaa biotooppia sekä ohutta pihlajaa on hankealueella runsaasti. Hankkeella ei ole 

merkittävää vaikutusta lajin esiintymiseen alueella, vaikka yksittäisiä esiintymiä voi tornipaikkojen ja 

tielinjojen rakentamisen yhteydessä tuhoutua. Limiludekääpä olisi hyvä hanketta toteutettaessa huomioida 

jättämällä rehevät puronvarret maankäytön ulkopuolelle. Yksittäisten esiintymien suojelua tärkeämpää on 

pyrkiä säästämään kosteat alueet, joilla on runsaasti ohutta pihlajaa. 

 

Erityisesti suojeltavan ja silmällä pidettäväksi luokitellun mesipillikäävän esiintymä löytyi Rinnesuon 

länsipuolelta. Hankkeen yhteydessä ei ole suunniteltu lajin esiintymän ympäristöön toimenpiteitä. 
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3.3 Eläimistö 

3.3.1. Linnustoselvitys 

Tuulivoiman mahdolliset haittavaikutukset linnuille 

Tuulivoiman linnuille aiheuttamat haittavaikutukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan, häirintä- ja 

estevaikutuksiin, elinympäristön muutoksiin sekä törmäysriskiin ja kuolleisuuteen. Vaikutukset vaihtelevat 

alueesta, lajista ja ympäristöstä riippuen voimakkaasti (esim. de Lucas ym. 2007). 

 

Metsäalueilla olevat tuulivoimalat ovat yleensä linnustolle vähemmän haitallisia kuin avoimilla ranta-, pelto- 

tai merialueilla sijaitsevat. Metsäisellä vaara-alueella törmäysriski on suurimmillaan lintujen muuttoaikaan 

keväällä ja syksyllä. Kesällä törmäysriski koskee lähinnä alueella tai sen lähistöllä pesiviä kana- ja 

petolintuja. Metsäisellä alueella pesimäaikaan törmäysriskiä suurempi vaikuttava tekijä on voimalatornien ja 

niihin liittyvien sähkö- ja tielinjojen aiheuttama biotooppien pirstoutuminen sekä voimalan häiriö- ja 

meluvaikutus. Talvella Kainuun metsäalueilla on paikallisena vain vähän lintulajistoa. Suurin voimaloiden 

vaikutustekijä silloin on törmäysriski peto- ja kanalintujen osalta. 

 

Suurin törmäysriski on suurikokoisilla lajeilla, jotka lentävät korkealla ja usein suurina parvina. Petolinnuista 

selvästi kohonnut törmäysriski on erityisesti merikotkan ja tuulihaukan osalta (de Lucas ym. 2007). 

Törmäysriski on pieni varpuslintujen, erityisesti metsälajien osalta, jotka lentävät matalalla, harvoin selvästi 

puiden latvakorkeuden yläpuolella. Myöskään pesimäympäristön pirstoutumisen suhteen varpuslinnut eivät 

ole kovin kriittinen ryhmä. Niillä on pienialaiset reviirit, ne eivät ole kovin erikoistuneita elinympäristönsä 

suhteen, eivätkä monet lajit ole paikkauskollisia. 

 

Harvinaisten, vähälukuisten ja uhanalaisten lajien osalta pienikin populaatioon kohdistuva kuolleisuuden 

lisääntyminen esimerkiksi tuulivoimaloiden takia voi olla merkittävä. Siksi havainnoinnissa ja alueiden 

suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota näiden ryhmien lajistoon. 

Haittavaikutusten arviointiperusteet pohjautuvat alueelta kerättyihin lajistotietoihin sekä kokemukseen ja 

tutkittuun tietoon ympäröivän alueen linnustosta sekä lintujen käyttäytymisestä (mm. de Lucas ym. 2007, 

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011; Scottish Natura Heritage 2012). Törmäysriski 

tuulivoimaloiden turpiinin lapoihin laskettiin excel -pohjaisen laskurin avulla (PPLY 2009; Scottish Natural 

Heritage 2012).  

Törmäysmallinnus 

Muuttavien ja paikallisten lintujen tuulivoimaloiden turbiinin lapoihin tapahtuvien törmäysten määrää 

pyritään arvioimaan ns. törmäysmallinnuksella (Band ym. 2007; Scottish Natural Heritage 2000; Eskelinen 

ym. 2009; Junikka & Markkola 2011). Siinä huomioidaan sekä voimaloiden lapojen koko ja tyyppi että 

lintujen ominaisuudet kuten pituus, siipien kärkiväli ja lentonopeus.  

 

Yksinkertaistetusti esitettynä törmäysten määrä lasketaan kertomalla riski-ikkunan läpi muuttavien lintujen 

määrä pyörivien lapojen muodostaman pinta-alan suhteella riski-ikkunaan. Riski-ikkuna voi käsittää eri 

korkeuksia, mutta tässä raportissa siihen laskettiin vain lapakorkeus 84–196 metriä. 

 

X = riski-ikkunan pinta-ala 

Y = pyörivien lapojen muodostama pinta-ala 

n = riski-ikkunan läpi muuttavien lintujen määrä 

z = lajikohtainen kerroin, johon vaikuttavat mm. linnun koko ja lentonopeus sekä voimalan tyyppi 

 
Törmäyksien lukumäärä = n * Y/X * z. 
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 Kuva 1. Grafiikka, jossa esitetään voimalan pyörivien lapojen muodostama pinta-ala suhteessa 

havainnoituun alueeseen eli riski-ikkunaan. 

Suurin osa linnuista huomaa voimalatornit sekä niiden turbiinilavat ja väistää niitä tarvittaessa. Siksi 

todellisen törmäysmäärän laskemiseksi tulee törmäysmallinnuksen avulla saatu luku vielä kertoa 

lajikohtaisella vakiolla. Yleensä ottaen 98 % linnuista huomaa voimalat ja onnistuu väistämään niitä. 

Kuitenkin mm. merikotkalla ja tuulihaukalla on selvästi suurempi riski törmätä turbiinin lapoihin kuin 

useimmilla muilla linnuilla. Merikotkalla ja tuulihaukalla väistöliike arvioidaan tapahtuvan vain 95 

prosentissa tapauksista (Band ym. 2007; Scottish Natural Heritage 2010). 
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3.3.1.1. Muuttolintuselvitys 

Alueen kuvaus 

Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman selvitysalue sijaitsee Kainuun vaarajaksolla. Yli 380 metriä mpy 

korkea Lumivaara on yksi Kainuun korkeimmista kohdista. Hankealueen eteläosa on suurelta osin tuoretta 

hakkuuaukeaa tai taimikkoa. Pohjois-osa on puolestaan pääosin varttunutta tai vanhaa metsää. Vaarajakson 

alueella on keväisin lunta selvästi pidempään kuin sen ympäristössä ja myös syksyllä lumi jää maahan 

aikaisemmin. 

 

Lumivaaran länsi- ja lounaispuolilla ovat Peuravaara, Paljakan laaja vaaraselänne sekä muutamia pienempiä 

vaaroja. Kaakossa on puolestaan selvästi ympäristöään korkeampi Karpinvaara. Lumivaara on etelästä 

katsottuna edellä lueteltujen vaarojen muodostaman suppilon pohjalla.  

 

Lumivaaran itäpuolella on laaja alava lue.  Siitä pohjoiseen jatkuu vaarajakso, seuraavat huiput ovat Pieni 

Tuomivaara ja Iso Tuomivaara. Myös Iso Tuomivaaralla oli sekä kevään että syksyn 2012 aikana 

muutonseurantapiste.  Alueesta 10 kilometriä itään ja kaakkoon on Emäjoki, jota pitkin Hyrynsalmen reitin 

vedet laskevat Oulujärveen (Kartta 3.6.). 

 

 
Kartta 3.6.. Lumivaaran hankealueen sijainti ja sijoittuminen suhteessa vesistöihin ja vaarajaksoon. 
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Aineisto ja menetelmät 

Kevätmuuttoa tarkkailtiin Lumivaaran alueella jaksolla 13.4.–27.5. Havaintopäiviä oli 18, joiden aikana 

havaintotunteja kertyi 118. Syysmuuttoa tarkkailtiin Lumivaaralla jaksolla 21.8.–13.10. Havaintopäiviä oli 

18, joiden aikana havaintotunteja kertyi yhteensä 108. Seurantakertojen jakaantuminen havaintojaksolle 

esitetään taulukossa (Taulukko 3.2.). 

 
Taulukko 3.2. Lumivaaran muutonseurannan jakaantuminen seurantajaksolle keväällä ja syksyllä 2012. 

 

 
 
Kevät- ja syysmuuton seurannat toteutettiin pistelaskennasta annettuja valtakunnallisia laskentaohjeita 

soveltaen (Koskimies 1988). Havainnoinnissa apuna käytettiin sekä kiikareita että kaukoputkea.  

Kaikista muuttavista linnuista kirjattiin laji, yksilömäärä, muuttosuunta, muuttokorkeus sekä linnun 

ohituspuoli ja etäisyys. Korkeus arvioitiin kolmessa luokassa: 1 = alle lapakorkeuden, 2 = lapakorkeudella ja 

3 = lapakorkeuden yläpuolella. Arviossa käytetty lapakorkeuden väli oli 65–200 metriä. Lentokorkeutta 

pyrittiin arvioimaan vertaamalla sitä maastossa mm. puihin ja maaston muotoihin. Epävarmoissa tapauksissa 

lintu tulkittiin lapakorkeudelle. Huomiota kiinnitettiin myös uhanalaisten ja suurikokoisten lajien lento- ja 

muuttoreittien sijoittumiseen alueella.  

  

Kevät Syksy

pvm alku loppu tuntia pvm alku loppu tuntia

13.4. 8:15 14:00 5:45 21.8. 5:40 11:40 6:00

20.4. 7:30 12:39 5:09 24.8. 6:35 12:35 6:00

22.4. 6:15 14:45 8:30 27.8. 6:40 12:40 6:00

23.4. 6:10 13:05 6:55 30.8. 8:25 14:25 6:00

26.4. 4:55 12:35 7:40 2.9. 6:20 12:20 6:00

29.4. 5:10 11:40 6:30 5.9. 8:40 14:20 5:40

30.4. 4:30 14:00 9:30 8.9. 6:40 12:40 6:00

3.5. 4:45 9:45 5:00 11.9. 8:50 14:50 6:00

6.5. 5:30 13:20 7:50 13.9. 8:50 14:50 6:00

7.5. 4:50 12:10 7:20 17.9. 8:45 14:00 5:15

9.5. 4:30 13:00 8:30 22.9. 7:30 13:50 6:20

13.5. 10:30 16:35 6:05 25.9. 8:45 15:10 6:25

14.5. 4:15 9:45 5:30 27.9. 7:35 13:55 6:20

15.5. 10:40 16:00 5:20 2.10. 7:50 13:50 6:00

19.5. 6:10 12:15 6:05 4.10. 9:00 15:00 6:00

20.5. 10:20 15:50 5:30 7.10. 8:50 14:50 6:00

25.5. 10:40 16:40 6:00 10.10. 8:10 14:10 6:00

27.5. 7:15 12:45 5:30 13.10. 9:00 15:00 6:00
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Kevätmuuton aikaan havainnointipaikkana toimi Isokivenvaaran laki, tornipaikan Lumi 3 kohdalla. 

Havainnointipisteeltä aukesi lähes esteetön näkymä 240° sektorille idästä etelän ja lännen kautta luoteeseen. 

Pohjoiseen ja koilliseen näkymän peitti suurelta osin havaintopaikan vieressä ollut kapea metsäkuvio. 

Siltäkin puolelta nähtiin osa lapakorkeudella, tai sen yläpuolella kulkeneesta muutosta. Kaakon puolella oli 

pieni metsäsaareke, joka peitti kapealta alueelta matalalla kulkeneen muuton. Pisteeltä nähtiin käytännössä 

lähes kaikki selvitysalueelle saapuva ja sen ylittävä muutto. 

 

Syysmuuton seurantaan erittäin hyvin soveltuvaa paikkaa ei alueelta löytynyt. Vaaran alueen hakkuuaukoilla 

ei ollut pistettä, mistä näkymä olisi auennut sekä luoteeseen että koilliseen. Syysmuuton aikaan 

havainnointipaikka sijaitsi vaaran eteläpuolella, Isokivenvaaran itäreunalla. Paikalta aukesi esteetön näkymä 

lapakorkeudelle luoteesta pohjoisen ja idän kautta kaakkoon. Paikalta hallitsi koko tuulivoimala-alueen 

ilmatilan, vain matalalla tapahtuva muutto peittyi osin vaaran rinteen korkeusvaihteluihin. Kaakosta etelän ja 

lännen kautta luoteeseen näkymän peittivät suurelta osin nouseva mäen rinne sekä sen päällä oleva kapea 

metsäkaistale. Pohjoisesta hankealuetta kohti tulevaa, muttei sitä ylittänyttä muuttoa, ei paikalta voitu 

havaita.  

 

Muuton merkittävyyttä ja mahdollisia muuttolinjoja arvioitaessa oli käytettävissä Kainuun Lintutieteellisen 

Yhdistys Ry:n arkiston Tiira -havaintotietokannan aineisto (KLY, arkisto 2012). Lisäksi hankeen 

muutonseurannan suorittaneilla kartoittajilla Teppo Helo, Pekka Helo ja Juha Huttunen on kymmenien 

vuosien kokemus Kainuun alueen linnustosta, sekä Lumivaaran alueen että erityisesti sen ympäristön osalta. 

 

 
Kartta 3.7. Lumivaaran kevät ja syysmuuton seurantapisteiden sijoittuminen hankealueella. 
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Menetelmien epävarmuustekijät 

Keväällä muuttoaikaan tuulet olivat pääosin pohjoispuolella, mistä johtuen kevät oli kylmä ja eteni hitaasti. 

Esim. varpuslintuja ja kahlaajia oli suuria parvia paikallisina Vaala – Kajaani – Sotkamo alueen pelloilla, 

mutta suuria aktiivisesti muuttavia parvia nähtiin vähän. Muutossa havaittiin vain pieniä huippuja, 

lintumassojen siirtyessä ”huomaamattomasti” kohti pesimäalueitaan. Huomion arvoista on, että joinakin 

kylminä, pohjoistuulisina päivinä muutto takaisin etelään oli yhtä runsasta kuin pohjoiseen suuntautunut 

muutto.  

 

Kylmän kevään seurauksena vaarajaksolla oli runsaasti lunta vielä toukokuun puolivälissä. Lakialueelta 

viimeiset lumet sulivat vasta kesäkuun alussa. Vaarajakson ympäristön alavilta alueilta lumet lähtivät selvästi 

aikaisemmin, mistä johtuen varpuslintujen ja ilmeisesti myös petolintujen muutto keskittyi niiden alueelle. 

Ainakin se selvästi väheni vaara-alueella. Tämä on joka keväinen ilmiö, eikä ole riippuvainen kevään 

etenemisen nopeudesta 

 

Syksyllä tuulet olivat suurelta osin eteläpuolella ja optimaalisia petolintujen muuttosäitä oli harvassa. Lintuja 

liikkui Lumivaara alueella koko syksyn ajan erittäin vähän, mikä vaikeutti muuton ajoittumisen ja 

mahdollisesti esiintyvien muuttolinjojen hahmottamista. Linnut selvästi kiersivät vaarajakson, mikä oli 

havaittavissa syksyn muutonseurantojen yhteydessä myös sen pohjoisimmalla huipulla, Iso Tuomivaaralla.  

Kevätmuuton seurantapaikalta muuton seurattavuus oli erittäin hyvä muihin suuntiin paitsi pohjoiseen ja 

koillisen väliseen sektoriin. Tarkkailupaikan kaakkoispuolella sijaitseva lehtipuumetsikkö peitti näkyvyyden 

kapealta sektorilta alle lapakorkeudella lentäneiden lintujen osalta.  

 

Syysmuuton havainnointipaikalta näkyvyys ei ollut niin hyvä kuin keväällä. Vain 180° levyisellä, koilliseen 

aukeavalla kaistalla, pystyttiin lapakorkeudella tapahtuva muutto näkemään esteettömästi. Etelä- ja 

länsipuolella mahdollisesti tapahtunut muutto jäi suurelta osin läheisen metsäsaarekkeen taakse. Pohjoisessa 

ja idässä tapahtunut, matalalla mennyt muutto, jäi osittain vaaran rinteiden korkeusvaihteluiden peittoon. 

 

Muutontarkkailu keväällä aloitettiin 13.4., jolloin Kainuussa oli vielä täysi talvi. Pesivien vanhojen 

kotkalintujen muutto pesimäalueilleen menee pääosin aikaisemmin keväällä, joten sitä ei voitu havainnoida. 

Kevään nuorten kotkalintujen muuton perusteella ei hankealueella ole suurta merkitystä kotkien 

muuttoreittinä. 

 

Lumivaaran alue oli useina aamuina sankan sumun peitossa. Tästä johtuen näkyvyys oli huono. Äänien 

perusteella lintuja liikkui kuitenkin sumun seassa erittäin vähän. Keväällä sumua oli alueella selvästi 

harvemmin ja lyhyemmän aikaa, kuin läheisellä Iso Tuomivaaralla sijaitsevalla muutonseurantapisteellä. 

Syksyllä sumua oli noin joka toinen aamu, ja se haihtui vasta kello 10–11 aikoihin.  

 

Varpuslinnuilla yksittäisten lintujen havaitsemistehokkuus on yleensä ottaen hyvä vain kapealla kaistalla 

havainnointipisteen ympäristössä, jossa ne löytyvät taivaalta äänen perusteella. Muualla havainnointialueella 

varpuslinnuista pystytään havaitsemaan pääosin vain parvet. Kevään seurantapisteeltä varpuslintujen 

havaittavuus oli maanpinnan muodoista johtuen erinomainen. Syksyllä varpuslintujen muutto hankealueella 

oli lähes olematonta. Iso Tuomivaaralla tehtyjen havaintojen perusteella varpuslinnut kiertävät korkeiden 

vaarojen metsäiset lakialueet yli 90 prosenttisesti. Lumivaaran alueen vaisu muutto vahvisti tätä käsitystä.   
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Kevätmuuton seurannan tulokset 

Keväällä 2012 Lumivaaran selvitysalueen muutonseurannassa havaittiin kaikkiaan 8289 lintua, mikä oli 

kevään neljän selvitysalueen suurin luku. Selvitysalueella linnuista liikkui 7105, joista varpuslintuja oli 6067. 

Muutto keskittyi voimakkaasti huhtikuun lopulle, jolloin myös ympäristön alavat alueet olivat lumen 

peitossa. Taulukoissa on esitetty havaitun muuton sijoittuminen suhteessa havaintopisteeseen (Taulukko 3.3.) 

sekä lentokorkeus suhteessa voimalan turbiinin lapoihin (Taulukko 3.4.). Hankealueen ulkopuolinen havaittu 

muutto kulki pääosin havaintopisteen itäpuolelta, mutta myös etelässä liikkui lintuja, jotka eivät tulleet 

alueelle. 

 
Taulukko 3.3. Havaittujen lintujen etäisyys (metriä) havaintopisteestä keväällä 2012. Keskipisteen 

vasemmalla puolella ovat pääsääntöisesti lännestä ja pohjoisesta menneet linnut ja oikealla idästä tai 

etelästä muuttaneet linnut. 

 
 
Taulukko 3.4. Kevätmuutonseurannan yhteydessä havaittujen suunnittelualueen läpi muuttaneiden tai sillä 

liikkuneiden lintujen jakautuminen eri korkeusluokkiin 

 
 

Merkittävimmät ryhmät tuulivoiman kannalta ovat suurikokoiset linnut kuten hanhet, joutsenet, kurjet ja 

petolinnut. Suurikokoisia lintuja havaittiin kevään aikana 569, joista alueen läpi kulki 335. Selviä kapeita 

muuttolinjoja ei ollut havaittavissa. Useimmat linnut kuitenkin kiersivät vaaran metsäisen lakialueen 

kaakkoispuolelta. Hanhia alueen läpi meni 130, joutsenia 49 ja kurkia 27, joista lapakorkeudella muutti 51 

hanhea, 4 joutsenta ja 7 kurkea. Hanhien ja joutsenten muutto keskittyi aikavälille 20.–30.4. Yksittäiset 

suuret kuikkalintu- ja joutsenparvet havaittiin toukokuun lopulla arktisten lintujen muuton yhteydessä. 

Kurkia liikkui pieniä määriä lähes koko havaintojakson ajan. 

 

Petolintuja havaittiin kaikkiaan 184, joista muuttaviksi tulkittiin 122. Havainnoista monet koskivat 

hankealueen eteläpuolella lähes päivittäin havaittuja sinisuo-, varpus- ja tuulihaukkoja sekä Peuravaaran 

alueella reviiriään pitänyttä piekanaa.  Kesän havaintojen perusteella myyräkannat olivat niin heikot, etteivät 

lajit suurelta osin pesineet tai niiden pesintä keskeytyi. Lapakorkeudella alueen läpi muutti noin kolmannes 

petolinnuista (Taulukko 3.4., Taulukko 3.5.). Petolintumuuton ajoittuminen seurantajaksolle on esitetty 

taulukoissa (Taulukko 3.8., Taulukko 3.9.). 

 

Alueen kaakkois- ja lounaispuoliset metsäiset vaarat ohjasivat varpuslintujen muuttoa selvitysalueelle. 

Kevätmuutto kulki suurelta osin pohjoiskoilliseen (NNE) ja koilliseen (NE). Muutto kulki leveänä rintamana 

lakialueen yhtenäisen metsäalueen kaakkoispuolelta, tornipaikkojen Lumi 3, Lumi 4 ja Lumi 8 ympäristöstä. 

(länsi/pohjoinen) (itä/etelä)

laji -3000 3000- 1500- 700- 200-   -200 -700 -1500 -3000 3000- yht.

päiväpetolinnut 10 27 27 38 43 17 22 184

hanhet 15 26 19 5 49 2 58 35 209

laulujoutsen 2 4 45 6 5 62

merimetso 3 3

kurki 11 5 1 20 1 3 31 72

kuikkalinnut 1 1 2 35 39

vesilinnut 50 6 2 4 1 1 64

kahlaajat 3 59 68 73 89 72 15 505 884

lokkilinnut 9 7 10 11 6 18 61

kanalinnut 6 22 3 16 47

tikat 3 3

kyyhkyt 37 70 39 45 25 14 54 284

varpuslinnut 14 288 405 3643 1547 378 102 6377

Prosentti

linnuista

(n=7105)

Prosenttia

petolinnuista

(n=122)

1 = Lapakorkeuden alapuolella 80,7 41,8

2 = Lapakorkeudella 16,5 37,7

3 = Lapakorkeuden yläpuolella 2,8 20,5
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Seurantapisteen länsipuolelta suoraan pohjoiseen eli lakialueelle tapahtuvan muuton määrä oli vähäistä 

(Kartta 3.8., Taulukko 3.3.). Myöskään Peuravaaran metsäalueen päällä ei havaittu merkittävää lintumuuttoa. 
 

 
Kartta 3.8. Lumivaaran alueen kevätmuuton pääsääntöinen muuttolinja kulki vaaran lakialueen 

kaakkoispuolelta koilliseen ja pohjoiskoilliseen. 

 
Hyrynsalmen alueella vaarajakson merkityksestä lintujen muutolle on hyvin vähän aikaisempia tietoja. 

Yksittäishavaintojen perusteella tiedetään, että petolinnut hyödyntävät ainakin ajoittain vaaran rinteiden 

nosteita. Vielä selvemmin on ollut havaittavissa, että hanhet ja joutsenet pyrkivät väistämään 

jyrkkämuotoisten ympäristöään korkeampien vaarojen huiput. Retkeily alueella keskittyy kesään, jolloin 

vaarojen lakialueiden ja rinteiden metsissä on monipuolinen vanhan metsän lintulajisto. Lumivaaran 

ympäristössä ei ole suurien lintujen merkittäviä muutonaikaisia ruokailu- ja levähdysalueita. Alueen 

itäpuolella, noin kymmenen kilometrin päässä, kulkee Emäjoki. Sekä hanhet että joutsenet seuraavat sitä 

syksyllä ja keväällä. 

 

Seurantojen maastotyöt painotettiin muuton kannalta optimaaliseen aikaan sekä lintujen muuton että 

sääolosuhteiden osalta. Kevään tuulet olivat pääsääntöisesti pohjoisen puolella, mikä vaikutti lintujen 

muuttoaktiivisuuteen ja muuttokorkeuteen. Varpuslintujen muuttohuippu ajoittui seurannoissa välille 25.4–

10.5. (Taulukko 3.6.). Muutto oli toukokuun puolella selvästi runsaampaa muualla kuin vaarajakson alueella 

(KLY, arkisto 2012). Vaarajaksolla muuttavien lintujen osuus siis laski, kun lumet toukokuun alussa sulivat 

ympäristön alavilta alueilta.   
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Taulukko 3.5. Kevätmuutonseurannan yhteydessä havaitut petolinnut sekä suunnittelualueen läpi muuttaneet 

petolinnut ja niiden lentokorkeudet jaettuna eri korkeusluokkiin. 1 = Alle lapakorkeuden, 2 = 

Lapakorkeudella, 3 = Lapakorkeuden yläpuolella 

 
 

 
Taulukko 3.6. Havaitun muuton jakaantuminen seurantapäiville.  

 
  

Kaikkiaan havaittu Alueella havaitut

korkeus korkeus

laji lyh. IUCN 1 2 3

ei 

arvioitu yht. 1 2 3 yht.

ampuhaukka Falcol 1 1 1 1

hiirihaukka Butbut VU 4 3 7 3 1 4

iso päiväpetolintu IP 1 9 1 11 3 3

kanahaukka Accgen 4 4 8 4 3 7

mehiläishaukka Perapi VU 2 3 5 2 3 5

merikotka Halalb VU 1 1 2 1 1

muuttohaukka Falper VU 1 1 1 3 1 1 1 3

piekana Butlag 7 11 11 29 7 8 6 21

pieni jalohaukka pFal 3 3 1 1

pieni päiväpetolintu PP 1 1 2 4 1 1 2

ruskosuohaukka Ciraer 1 1

sinisuohaukka Circya VU 14 8 3 10 35 13 5 2 20

aro/sinisuohaukka Cirmac/cya 2 2 3 7 1 1

sääksi Panhal NT 1 1 2 1 1

tuulihaukka Faltin 13 8 1 2 24 11 6 1 18

varpushaukka Accnis 13 17 9 39 13 13 7 33

kana/varpushaukka Accgen/nis 2 1 3 1 1

yht. 56 66 48 14 184 51 46 25 122

pvm

lintua

kpl

13.4. 52

20.4. 101

22.4. 221

23.4. 269

26.4. 2136

29.4. 519

30.4. 1650

3.5. 149

6.5. 294

7.5. 938

9.5. 723

13.5. 133

14.5. 739

15.5. 78

19.5. 33

20.5. 94

25.5. 35

27.5. 125
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Lukumääräisesti eniten alueen kautta muutti pieniä ja keskikokoisia varpuslintuja sekä rastaita. Lajeista 

runsaimmat olivat peippo, urpiainen, niittykirvinen ja järripeippo sekä sepelkyyhky. Liroja havaittiin 9.5. 

lähes sata yksilöä, joista suurin osa muutti lapakorkeudella. Todellinen määrä oli huomattavasti suurempi, 

koska osa havainnoista oli äänihavaintoja, jolloin lukumääräksi kirjataan yksi. Yleensä kahlaajien muutto 

menee mantereella niin korkealla, että sitä ei pystytä havaitsemaan. Suuria määriä nähdään vain levähdys ja 

ruokailualueilla sekä suurien vesistöjen vaikutuspiirissä. Keskikokoisten kahlaajien määrää nostaa yksi suuri 

kapustarinta/suokukkoparvi, joka näkyi ”pilvenä” alueen eteläpuolen horisontissa (Taulukko 3.7.). 

   

Taulukko 3.7. Kevään muutonseurannan yhteydessä havaitut 25 runsainta lajia/lajiryhmää. 

 
 

Petolintujen muuttohuippu ajoittui karkeasti rajaten 20.4.–10.5. väliselle ajalle. Suurimmat yksittäiset 

päiväsummat nähtiin 30.4. 22 yksilöä ja 6.5. 17 yksilöä. Runsaimmat lajit olivat piekana, sinisuohaukka ja 

varpushaukka, joista varpushaukkoja nähtiin yli 30 ja muita vähintään 20 yksilöä (Taulukko 3.8.). 

Havaittujen sinisuohaukkojen määrä on melko suuri. Luvussa on mukana myös ilmeisesti paikallisia 

yksilöitä koskevia havaintoja, koska niitä on usein mahdotonta erottaa muuttavista yksilöistä.  

laji yht.

pieni varpuslintu 2623

rastas 996

peippo 819

keskikokoinen kahlaaja 529

urpiainen 309

peippo/järripeippo 305

sepelkyyhky 284

niittykirvinen 200

järripeippo 189

vihervarpunen 180

liro 153

metsähanhi 142

räkättirastas 132

metsäkirvinen 97

kulorastas 94

kurki 72

harmaahanhilaji 64

laulujoutsen 62

valkoviklo 58

korppi 56

vesilintu 51

teeri 47

pulmunen 47

västäräkki 46

varpushaukka 39
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Taulukko 3.8. Lumivaaran selvitysalueella havaitun kevätmuuton petolintuhavaintojen jakaantuminen 

seurantajaksolle. Havaittavat muuttohuippujaksot on esitetty taustavärillä korostettuna. Ylemmässä 

taulukossa ovat mukana myös paikallisiksi tulkitut, havaintopaikan ohi lentäneet linnut. 

 

 
 

  

Kaikki petolintuhavainnot
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ampuhaukka 1 1

hiirihaukka 1 2 3 1 7

IP 3 3 1 1 1 2 11

kanahaukka 1 2 2 1 2 8

mehiläishaukka 2 3 5

merikotka 1 1 2

muuttohaukka 1 1 1 3

piekana 2 3 3 3 1 2 4 4 4 1 1 1 29

pieni jalohaukka 1 2 3

PP 2 2 4

ruskosuohaukka 1 1

sinisuohaukka 1 1 9 4 2 2 3 2 4 3 1 2 1 35

suohaukkalaji 2 1 2 1 1 7

sääksi 1 1 2

tuulihaukka 1 2 2 2 4 1 8 2 1 1 24

varpushaukka 6 1 1 9 7 2 4 2 2 2 2 1 39

varpushaukkalaji 1 1 1 3

yht. 3 3 4 10 9 7 35 8 18 16 14 7 8 16 5 3 8 10 184

Muuttaviksi tulkitut petolinnut
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IP 1 1 1 3

kanahaukka 2 2 1 2 7

mehiläishaukka 2 3 5

merikotka 1 1

muuttohaukka 1 1 1 3

piekana 1 2 2 3 1 4 4 2 1 1 21

pieni jalohaukka 1 1

PP 1 1 2

sinisuohaukka 1 1 4 1 2 1 3 4 2 1 20

suohaukkalaji 1 1

sääksi 1 1

tuulihaukka 1 2 1 2 3 1 5 1 1 1 18

varpushaukka 6 1 7 7 2 4 2 1 2 1 33

varpushaukkalaji 1 1

yht. 2 2 3 8 8 1 22 5 17 8 12 2 6 10 1 2 6 7 122
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Taulukko 3.9. Taulukossa esitetään kevään muutonseurantakohteilla (4 kpl) havaitun petolintumuuton 

havaintojen jakaantuminen päivittäin. Punaisella on korostettu ne päivämäärät, jolloin Lumivaaralla oli 

havainnointia. 

 
 
Kevätmuuton aikana Lumivaaran hankealueen seurantapisteeltä nähty muutto kiersi suurelta osin vaaran 

metsäisen lakialueen. Alueen kaakkois- ja lounaispuoleisilla vaara-alueilla oli ilmeisesti samankaltainen 

vaikutus lintumuuttoon. Tästä johtuen muutto seurantapisteellä ja sen lähellä oli sekä varpuslintujen että 

petolintujen osalta runsaampaa kuin keskimäärin lähialueilla. Samaa vaarojen ohjaavaa vaikutusta saattoi 

esiintyä myös muiden lajiryhmien kohdalla. Muuttavien lintujen määrät olivat kuitenkin pieniä, eikä otanta 

ole varmaan päätelmään riittävä. 

 

Varpuslintujen muutosta 87 prosentti kulki lapakorkeuden alapuolella ja vain 13 prosenttia lapakorkeudella.  

Petolinnuista lapakorkeudella lensi 38 ja muista suurista linnuista 30 prosenttia. Vaikka Lumivaaran alue oli 

kevään seurantakohteista lintumääriltään suurin, olivat määrät kuitenkin niin pieniä, että törmäysmääriä 

arvioidaan lähinnä lajiryhmäkohtaisesti, eikä lajeittain kuten yleensä. Yksilömäärät olivat niin pieniä, ettei 

populaatiomallinnukseen ole tarvetta. 

 

Havainnoinnin kattavuus seurantajakson päivistä oli 18/45. Havaintotehokkuus on kuitenkin tätä parempi, 

koska maastossa oltiin parhaiden muuttosäiden vallitessa. 

 

 Voimaloiden turpiinien lapoihin törmäävien lintujen määriä laskettaessa käytetään isojen lintujen osalta 

havaittujen yksilömäärien kertoimena varmuuden vuoksi lukua viisi (5) ja varpuslintujen kohdalla lukua 

kymmenen (10). Nämä molemmat luvut ovat todellista suhdetta isompia, jotta alueen läpi muuttavien 

lintujen määrä ei tule aliarvioiduksi. Esimerkiksi keväällä havaittiin kahdeksan lapakorkeudella muuttavaa 

piekanaa, joten törmäystodennäköisyyttä laskettaessa käytetään piekanoiden määränä lukua 40. 

 

Tämän raportin törmäysmääriä laskettaessa on kaikkien lajien kohdalla käytetty vain 95 prosentissa 

tapauksista tapahtuvaa väistöliikettä. 
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ampuhaukka 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 15

arosuohaukka 1 1 2

haarahaukka 1 1 2

hiirihaukka 1 1 1 4 1 6 1 1 2 7 3 1 1 1 1 32

hiirihaukka/piekana 1 1 1 1 4

hiiri-/mehiläishaukka/piekana 1 1

IP 2 4 3 1 2 5 1 2 4 1 2 1 3 1 32

jalohaukkalaji 1 2 3

kanahaukka 1 1 1 4 5 5 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 39

maakotka 1 1 4 1 4 1 2 3 2 19

mehiläishaukka 1 2 1 2 5 11

merikotka 2 2 1 2 7

muuttohaukka 1 1 1 1 1 5

nuolihaukka 1 1 1 1 1 5

piekana 2 4 5 5 15 11 3 1 1 3 3 8 5 4 3 5 5 1 1 1 1 87

pieni jalohaukka 2 2 1 5

PP 1 1 2 1 3 2 1 2 1 14

päiväpetolintu 1 1 2

ruskosuohaukka 1 1 2

sinisuohaukka 1 2 2 1 7 1 2 2 3 1 5 3 6 3 5 1 2 2 2 51

sini/aro/niittysuohaukka 2 2 2 1 1 2 2 1 1 13

sääksi 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 19

tuulihaukka 1 3 1 2 4 1 5 2 7 2 5 8 1 4 2 1 1 1 1 52

varpushaukka 1 1 5 5 15 3 1 1 11 3 3 1 11 8 6 6 3 8 6 1 3 2 1 105

varpushaukka/kanahaukka 1 1 1 1 1 1 2

Kaikki yhteensä 1 4 5 7 9 28 21 34 22 11 7 52 20 7 6 5 37 26 25 31 25 39 28 19 1 5 14 13 6 8 16 1 1 534
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Varpuslinnut 

 

Alueella havaittiin noin 6200 muuttavaa varpuslintua, joista lapakorkeudella 13 %. 

Varpuslintujen osalta havaittavuuskertoimena käytetään lukua 10. Keskimääräisenä 

varpuslinnun kokona käytetään mittoja siipien kärkiväli 23 cm ja linnun pituus 15 cm. 

 

Törmäävien lintujen määrä vuodessa on ilman väistöliikettä 58 ja väistöliike huomioiden 2,9, 

kun laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytetään 8060 lintua. 

 

Petolinnut 

 

Alueella havaittiin 46 lapakorkeudella muuttavaa päiväpetoa. Havaittavuuskertoimena 

käytetään lukua 5. Petolintujen keskimääräisenä kokona käytetään mittoja siipien kärkiväli 

120 cm ja linnun pituus 52 cm. 

 

Törmäävien lintujen määrä on ilman väistöliikettä 2,5 ja väistöliike huomioiden 0,12 

vuodessa, kun laskennallisena lapakorkeudella muuttavien lintujen määränä käytetään 230 

lintua. Uhanalaisten petolintujen osalta tulokset ilmoitetaan lajikohtaisessa erittelyssä. 

 

Hanhet, joutsenet ja kurjet 

 

Alueella havaittiin muuttavia hanhia 130, joutsenia 49 ja kurkia 27. Lapakorkeudella näistä 

lensi 51 hanhea, 4 joutsenta ja 7 kurkea. 

 

Törmäävien lintujen määrä on ilman väistöliikettä 3,4 hanhea, 0,4 joutsenta ja 0,56 kurkea 

vuodessa. Väistöliike huomioiden hanhia törmää 0,17, joutsenia 0,02 ja kurkia 0,03 yksilöä 

vuosittain. 

 

Sepelkyyhky 

 

Lumivaaralla havaittiin keväällä kaikkiaan 284 sepelkyyhkyä, joista alueella 200. Niistä 39 

muutti alueen poikki voimaloiden lapakorkeudella. 

 

Voimaloihin törmäävien kyyhkyjen määrä on ilman väistöliikettä 1,89 ja väistöliikkeen kanssa 

0,09 lintua vuodessa. 

 

Uhanalaiset ja muuten huomionarvoiset lajit 

Viimeisessä eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) uhanalaisiksi luokitelluista lajeista 

havaittiin kevään muutonseurantojen yhteydessä yksi erittäin uhanalaiseksi (EN) määritelty laji ja kahdeksan 

vaarantuneeksi (VU) luokiteltua lajia. Alue ei ollut kevään havaintojen perusteella yhdenkään uhanalaisen 

lajin kannalta merkittävällä muuttoreitillä. Törmäysmääriä laskettaessa on käytetty havaintomäärän 

kertoimena lukua viisi. 

 

Hiirihaukka Buteo buteo (VU) 

 

Kainuussa nykyään harvalukuinen pesimälaji, jota muuttaa alueemme läpi pieniä määriä. 

Lajista tehtiin seitsemän havaintoa, joista kolme koski lapakorkeudella alueen poikki 

muuttaneita yksilöitä.  

 

Törmäävien lintujen määrä on ilman väistöliikettä 0,16 ja väistöliikkeellä 0,008, kun 

laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytettiin 15 lintua. 
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Piekana Buteo lagopus 

 

Pesii Kainuussa hyvinä myyrävuosina. On sekä keväällä että syksyllä runsas läpimuuttaja, 

jonka syysmuuton aikaiset havaintomäärät vaihtelevat huomattavasti pohjoisen 

myyrätilanteen ja pesinnän onnistumisen mukaan. 

 

Lumivaaralla nähtiin kevään 2012 aikana 29 piekanaa, joista kahdeksan lensi alueen halki 

lapakorkeudella. 

 

Kun lapakorkeudella muuttavien piekanoiden määränä käytetään vertailulukua 40, on laskettu 

voimalan turbiinin lapoihin törmäävien lintujen määrä 0,45 ilman väistöliikettä ja 0,02, jos 

väistöliike huomioidaan. 

 

Mehiläishaukka Pernis apivorus (VU) 

 

Kainuussa harvalukuinen, mutta ei harvinainen pesimälaji, joka on myöhäinen muuttaja. 

Saapuu Kainuuseen aivan toukokuun lopulla. Alueemme läpi tapahtuva muutto melko 

vähäistä, koska on eteläinen laji. 

 

Toukokuussa tehtiin viisi havaintoa. Niistä kaksi koski lapakorkeudella ja kolme sen 

yläpuolella muuttaneita yksilöitä. 

 

Törmäyksiä ilman väistöliikettä 0,11 ja väistöliikkeen kanssa 0,006 vuodessa. 

 

Merikotka Haliaetus albicilla (VU) 

 

Kainuussa harvinainen pesimälaji, jonka havainnot koskevat suurelta osin kierteleviä, 

reviiriään etsiviä nuoria lintuja tai alueemme läpi muuttavia lintuja. 

 

Kaksi havaintoa esiaikuisesta yksilöstä, joista toinen muutti lapakorkeudella alueen läpi. 

 

Törmäyksiä ilman väistöliikettä 0,07 ja väistöliikkeen kanssa 0,004 vuodessa.  

 

Sinisuohaukka Circus cyaneus (VU) 

 

Kainuussa harvalukuinen pesimälaji, jota havaitaan muutonseurantojen yhteydessä muutamia 

kymmeniä yksilöitä vuosittain. 

 

Kaikkiaan 35 havaintoa, joista suuri osa koski läheisellä alueella reviirillään olleita lintuja. 

Viisi havaintoa koski lapakorkeudella alueen yli muuttaneita yksilöitä. 

 

Törmäyksiä ilman väistöliikettä 0,27 ja väistöliikkeen kanssa 0,013. Nämäkin luvut ovat 

yläkanttiin, koska lajikohtainen väistötodennäköisyys on sinisuohaukan osalta 99 prosenttia. 

 

Muuttohaukka Falco peregrinus (VU) 

 

Kainuun parhailla soilla harvalukuisena pesivä laji, jonka alueemme läpi muuttavien 

yksilöiden määrä on lisääntynyt selvästi viimeisen 20 vuoden aikana. 

 

Kolme havaintoa vanhasta linnusta, joista yksi koski lapakorkeudella lentävää yksilöä. 

Mahdollisesti lähialueella reviiriään pitävä lintu/pari. Lajin pesäpaikkaa ei ole tiedossa 

kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta. 

 

Törmäyksiä ilman väistöliikettä 0,05 ja väistöliikkeen kanssa 0,002 vuodessa. 
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Selkälokki Larus fuscus (VU) 

 

Kainuussa harvalukuinen pesimälaji, jota myös muuttaa alueemme läpi. 

 

Vain kaksi havaintoa, muitakin lokkeja näkyi alueella erittäin vähän. 

 

Suokukko Philomachus pugnax (EN) 

 

Kainuussa voimakkaasti vähentynyt pesimälintu, jota muuttaa alueen läpi runsaasti sekä 

keväällä että syksyllä. 

 

Yksi havainto 9.5. 13 yksilön parvesta, joka muutti lapakorkeudella pohjoiseen. Selvitysalue 

ei ole merkittävällä suokukkojen muuttoreitillä ja kahlaajat muuttavat keskimäärin hyvin 

korkealla. 

 

Keltavästäräkki Motacilla flava (VU) 

 

Kainuussa yleinen pesimälaji, jota muuttaa runsaasti alueemme läpi toukokuun aikana. 

 

Tehtiin vain yksittäishavaintoja pienistä parvista ja yksittäisistä linnuista, yhteensä 39 yksilöä, 

kaikki selvästi lapakorkeuden alapuolella muuttavista linnuista.  

 

Pohjansirkku Emberiza rustica (VU) 

 

Itä-Kainuussa yleinen pesimälaji, joka harvinaistuu länteen mentäessä. Muuttaa 

idästä/kaakosta, joten ei ole alueellamme runsas läpimuuttaja. 

 

Viisi havaintoa, jotka kaikki koskivat lapakorkeuden alapuolella muuttavia lintuja 
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Syysmuutonseurannan tulokset 

Syksyn lintumuutto Lumivaaran alueella oli kevätmuuton vastakohta. Alueella nähtiin syksyn viidestä 

kohteesta vähiten lintuja, vain hieman yli 2000 yksilöä. Muuttavaksi linnuista tulkittiin kaikkiaan 1278, 

joista varpuslintuja oli peräti 97 % eli 1244 kappaletta. Loput havainnot koskivat paikallisia teeriä ja tikkoja 

sekä rastaiden ruokailuparvia. Taulukoissa on esitetty havaitun muuton sijoittuminen suhteessa 

havaintopisteeseen (Taulukko 3.10.) sekä lentokorkeus suhteessa voimalan turbiinin lapoihin (Taulukko 

3.11.). Ero vaarajakson pohjoisimman huipun, Iso Tuomivaaran pohjoisrinteellä havaittuun yli 14000 lintuun 

on valtava. 

  

Iso Tuomivaaralla oli syksyn aikana nähtävissä, että linnut eivät pääsääntöisesti lähde ylittämään metsäistä 

vaaran lakialuetta, vaan kiertävät sen rinteitä ja rinteillä olevia hakkuuaukkojen alareunoja pitkin. 

Lumivaaran pohjoisosasta ei löytynyt havaintopistettä, mistä olisi auennut näkymät sekä luoteeseen että 

koilliseen. Vaaran pohjoisrinteeltä puuttui kokonaan näkymä koilliseen sekä itään ja itärinteeltä puolestaan 

pohjoiseen, luoteeseen ja länteen. Havaintopisteeksi valittiin selvitysalueen eteläosassa olevan 

Isokivenvaaran pohjoisrinne, jolta aukesi näkymä vaaran lakialueelle ja siten kaikkien suunniteltujen 

voimaloiden ilmatilaan. Muilta osin ei tältäkään paikalta ollut hyvää näkyvyyttä, esimerkiksi aluetta kohti 

pohjoisesta tulevaa, mutta vaaran kiertävää muuttoa ei pystytty havaitsemaan ollenkaan. Vaaran lakialueen ja 

hankealueen ylittävä muutto oli käytännössä olematonta. Lähes kaikki varpuslinnut tulivat vaaran itäpuolelta 

ja jatkoivat havaintopisteen yli kaakkoon. Varpuslintujen muutto olisi ilmeisesti ollut huomattavasti 

suurempaa vaaran itärinteellä, tornipaikan Lumi 8 nuorten metsien alueella. Matalalla siellä mennyttä 

muuttoa ei havaintopisteeltä pystytty näkemään. Mahdollisia lintujen syysmuuttolinjoja Lumivaaran 

ympäristössä esitetään kartalla, mutta havaintoja näiden todentamiseksi ei ole (Kartta 3.9.).  

 

Taulukko 3.10. Havaittujen lintujen etäisyys (metriä) havaintopisteestä keväällä 2012. Keskipisteen 

vasemmalla puolella ovat pääsääntöisesti lännestä ja etelästä menneet linnut ja oikealla idästä tai 

pohjoisesta muuttaneet linnut. 

 
 
Taulukko 3.11. Syysmuutonseurannan yhteydessä havaittujen suunnittelualueen läpi muuttaneiden lintujen 

jakautuminen eri korkeusluokkiin. 

laji 1500- 700- 200-   -200 -700 -1500 -3000 yht.

varpuslinnut 20 68 1006 145 5 1244

laulujoutsen 1 3 2 6

kyyhkyt 1 3 4

päiväpetolinnut 2 1 2 14 3 22

kanalinnut 2 2

yht 20 70 1008 153 24 3 1278

Prosenttia

linnuista

(n=1278)

Prosenttia

petolinnuista

(n=22)

1 = Lapakorkeuden alapuolella 95,4 18,2

2 = Lapakorkeudessa 4,1 54,6

3 = Lapakorkeuden yläpuolella 0,5 27,2
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Kartta 3.9. Kartalla esitetään mahdolliset lintujen syysmuuttoreitit Lumivaaran ympäristössä. Linjat 

perustuvat olettamukseen, että lintujen syysmuutto suurelta osin kiertää korkeat vaaran lakialueet. 

Hyrynsalmen alueen toisella muutonseurantapisteellä, Iso Tuomivaaran pohjoisrinteellä, tämä pystyttiin 

myös syksyn aikana havaitsemaan. Yhtenäinen sininen nuoli kuvaa seurantapisteellä havaitun lintumuuton 

suuntaa. 

 

 

Merkittävimmät ryhmät tuulivoiman kannalta ovat suurikokoiset linnut kuten hanhet, joutsenet, kurjet ja 

petolinnut. Suurikokoisia lintuja havaittiin syksyn aikana vain 28, jotka kaikki muuttivat alueen halki. 

Näkyvyys hankealueen ulkopuolelle oli suurelta osin huono. Selviä kapeita muuttolinjoja ei ollut 

havaittavissa. Myös lintujen määrä oli niin vähäinen, ettei selviä muuttolinjoja voitu hahmottaa (Taulukko 

3.15., Taulukko 3.10)). Linnut pääsääntöisesti kiersivät vaaran metsäisen lakialueen kaakkoispuolelta, 

tornipaikkojen Lumi 3 ja Lumi 8 alueelta. Hanhia ja kurkia ei havaittu ollenkaan, vaikka paikalla oltiin 25.9. 

hanhirynnäkön aikana. Emäjoen reittiä menneet hanhitokat ja muutkin laaksossa kulkeneet linnut jäivät 

piiloon tornipaikalla Lumi 8 olleen metsän latvojen taakse. Etäisyys havainnointipisteestä Emäjoen 

muuttoreitille on noin 10 kilometriä. Seurantapisteen ylitti vain kaksi pientä laulujoutsenparvea, joissa oli 

yhteensä 6 lintua. Toinen parvista, jossa oli kaksi lintua, muutti lapakorkeudella. 

 

Muuttavia petolintuja havaittiin kaikkiaan 22, joista lapakorkeudella hieman yli puolet (Taulukko 3.11.). 

Petolintumuuton ajoittuminen seurantajaksolle on esitetty taulukoissa (Taulukko 3.12., Taulukko 3.13.). 

Vähäisestä petolintumuutosta huolimatta havaittiin muuttava maakotka kolmena eri päivänä 25.9., 7.10 ja 

10.10. Selvä petolintujen muuttohuippu alueella oli 27.8., jolloin havaittiin yhdeksän korkealla muuttavaa 

petolintua: 3 varpushaukkaa, 3 mehiläishaukkaa ja 3 ilmeistä mehiläishaukkaa.  
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Taulukko 3.12. Lumivaaran selvitysalueella havaitun syysmuuton petolintuhavaintojen jakaantuminen 

seurantajaksolle.  

 
 
Taulukko 3.13. Taulukossa esitetään syksyn Kainuun muutonseurantakohteilla (5 kpl) havaitun 

petolintumuuton jakaantuminen päivittäin. Punaisella on korostettu ne päivämäärät, jolloin Lumivaaralla oli 

havainnointia. 

 
 

Myös varpuslintujen muutto alueella oli todella vähäistä. Noin joka toisena havainnointiaamuna vaara-alue 

oli sankan sumun peitossa, joka haihtui vasta kello 10–11 aikoihin. Äänten perusteella sumun seassa ei 

tapahtunut merkittävää lintumuuttoa. Varpuslintujen muutto oli kuitenkin suurelta osalta ohi, kun sumu 

haihtui. Runsaimmat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 3.14.). Muuton jakaantuminen seurantajaksolle on 

esitetty taulukossa (Taulukko 3.15..). Elo- lokakuun aikana tehtyjen kääväkäsinventointien yhteydessä ei 

lakialueella havaittu merkittävää lintumuuttoa, vain yksittäisiä tiaisia ja vihervarpusia sekä yksi 

varpushaukka. 

 

laji 24.8. 27.8. 2.9. 5.9. 8.9. 11.9. 25.9. 7.10. 10.10. yht.

varpushaukka 3 1 1 5

mehiläishaukka 3 2 5

hiirihaukka/piekana/mehiläishaukka 3 3

maakotka 1 1 1 3

hiirihaukka 2 2

piekana 1 1 2

kanahaukka 1 1

sääksi 1 1

yht. 2 9 1 3 1 1 3 1 1 22
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yht.

ampuhaukka 1 1

hiirihaukka 5 2 1 1 9

hiirihaukka/piekana 2 2

hiirihaukka/piekana/mehiläishaukka 3 3

IP 2 2 1 1 2 2 8 1 19

jalohaukkalaji 1 1 1 2 1 6

kana/varpushaukka 1 1 1 1 1 5

kanahaukka 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 4 7 7 7 1 2 43

kotkalaji 2 2

maakotka 1 1 2 1 2 1 1 1 10 3 1 8 1 2 35

mehiläishaukka 3 1 3 5 1 2 1 1 17

merikotka 1 1 2 4

nuolihaukka 1 1 1 3

piekana 2 1 1 1 1 2 6 1 2 28 6 1 4 1 57

PP 2 1 2 1 1 7

sini/aro/niittysuohaukka 2 1 1 4

sinisuohaukka 1 1 1 3

sääksi 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13

tuulihaukka 1 2 2 1 1 2 9

varpushaukka 2 2 3 3 2 8 1 2 1 2 5 6 8 8 1 1 55

yht. 5 1 9 11 4 2 9 9 7 3 3 1 1 1 7 3 15 1 8 14 1 2 11 2 8 2 2 8 1 20 59 37 3 1 12 1 9 3 1 297
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Taulukko 3.14. Syksyn muutonseurannan yhteydessä havaitut 25 runsainta lajia/lajiryhmää. 

 
 
Taulukko 3.15. Havaitun muuton jakaantuminen seurantapäivien välillä. 

  
 

Syksyn havaintomäärät ovat niin pieniä, että johtopäätösten tekeminen niiden perusteella on vaikeaa. 

Merkittävää lintumuuttoa Lumivaaran suunnittelualueella ei kulje. Pieniä määriä lintuja liikkuu lähinnä 

alueen eteläosan yli tornipaikkojen Lumi 3 ja Lumi 8 alueelta ja suurin osa muutosta tapahtuu puiden 

latvoissa, selvästi lapakorkeuden alapuolella. Esimerkiksi vihervarpuset ja urpiaiset liikkuvat pitkin vaaran 

rinteitä ja seuraavat niiden nuorempia metsiä ja hakkuiden reunoja.  

 

Iso Tuomivaaran pohjoisrinteen havaintopaikan havaintojen perusteella lähes kaikki lintujen muutto kiersi 

vaaran lakialueen.  Lumivaaran seurantapiste oli lakialueen eteläpuolella eikä vaaran lakialueen yli tullut 

käytännössä ollenkaan muuttoa. Näiden havaintojen perusteella voidaan olettaa, että vaarojen lakialueiden 

merkitys lintujen muutolle, erityisesti varpuslintujen osalta, on erittäin vähäinen. 

 

Paikallisia rastaiden ruokailuparvia oli alueen ja sen ympäristön hakkuuaukoilla pitkin syksyä. 

Seurantapisteen ympäristössä nähtiin enimmillään noin 200 rastaan vaeltavia ruokailuparvia. Niitä ei 

kuitenkaan liikkunut alueella päivittäin. Alueella havaittiin seurantajakson aikana korkeintaan tuhat 

paikalliseksi tulkittua, ruokailuparvien mukana satunnaiseen suuntaan liikkunutta rastasta. Alueen hakkuilla 

ja niiden reunametsissä oli myös useita paikallisia teeriparvia, joissa oli muutamia kymmeniä yksilöitä. 

Nämä paikalliset linnut liikkuivat pääsääntöisesti selvästi lapakorkeuden alapuolella. 

laji yht.

rastas 539

PL 310

räkättirastas 84

järripeippo 84

peippo 54

vihervarpunen 51

urpiainen 40

pikkukäpylintu 21

närhi 20

niittykirvinen 18

pvm

lintua

kpl

21.8. 16

24.8. 23

27.8. 17

30.8. 2

2.9. 5

5.9. 28

8.9. 97

11.9. 82

13.9. 81

17.9. 431

22.9. 93

25.9. 53

27.9. 20

2.10. 72

4.10. 108

7.10. 10

10.10. 10

13.10. 130
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Varpuslintujen muutosta yli 95 prosentti kulki lapakorkeuden alapuolella. Petolinnuista lapakorkeudella lensi 

55 prosenttia (Taulukko 3.16.). Syksyn muuttaneiden lintujen määrät olivat niin pieniä, että törmäysmääriä 

arvioidaan lähinnä lajiryhmäkohtaisesti, eikä lajeittain kuten yleensä. Yksilömäärät olivat niin pieniä, ettei 

populaatiomallinnukseen ole tarvetta. 

 

Taulukko 3.16. Syysmuutonseurannan yhteydessä suunnittelualueen läpi muuttaneet petolinnut ja niiden 

lentokorkeudet jaettuna eri korkeusluokkiin. 1 = Alle lapakorkeuden, 2 = Lapakorkeudella, 3 = 

Lapakorkeuden yläpuolella 

 
 
 

Havainnoinnin kattavuus seurantajakson päivistä oli 18/55. Osuus valoisasta ajasta ei kuitenkaan ole noin 

suuri, koska havainnointijakson pituus oli 6 tuntia.  

 

Voimaloiden turpiinien lapoihin törmäävien lintujen määriä laskettaessa käytetään isojen lintujen osalta 

havaittujen yksilömäärien kertoimena varmuuden vuoksi lukua kymmenen (10) ja varpuslintujen kohdalla 

lukua 20, jotta alueen läpi muuttavien lintujen määrä ei tule aliarvioiduksi. Esimerkiksi syksyllä havaittiin 

kaksi lapakorkeudella muuttavaa maakotkaa, joten törmäystodennäköisyyttä laskettaessa käytetään kotkien 

teoreettisena maksimi määränä lukua 20. 

 

Tämän raportin törmäysmääriä laskettaessa on kaikkien lajien kohdalla käytetty 95 prosentissa tapauksista 

tapahtuvaa väistöliikettä. 

 

Varpuslinnut 

 

Alueella havaittiin vain noin 1200 muuttavaa varpuslintua, joista lapakorkeudella selvästi alle 

10 %. Varpuslintujen osalta havaittavuuskertoimena käytetään lukua 20. Keskimääräisenä 

varpuslinnun kokona käytetään mittoja siipien kärkiväli 23 cm ja linnun pituus 15 cm. Lähes 

kaikki alueella tapahtunut varpuslintumuutto menee syksyllä tornipaikkojen Lumi 3 ja Lumi 8 

alueelta. 

 

Törmäävien lintujen määrä vuodessa on ilman väistöliikettä 17 ja väistöliike huomioiden 0,9, 

kun laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytetään 2400 lintua. 

 

Petolinnut 

 

Alueella havaittiin 12 lapakorkeudella muuttavaa päiväpetoa. Syksyn kolmesta 

massamuuttopäivästä Lumivaaralla oltiin havainnoimassa vain yhtenä. 

Havaittavuuskertoimena käytetään lukua 10. Petolintujen keskimääräisenä kokona käytetään 

mittoja siipien kärkiväli 120 cm ja linnun pituus 52 cm. 

 

Törmäävien lintujen määrä on ilman väistöliikettä 1,3 ja väistöliike huomioiden 0,07 

vuodessa, kun laskennallisena lapakorkeudella muuttavien lintujen määränä käytetään 120 

lintua. Uhanalaisten petolintujen osalta tulokset ilmoitetaan lajikohtaisessa erittelyssä. 

 

laji 1 2 3 yht

varpushaukka 2 1 2 5

mehiläishaukka 4 1 5

hiirihaukka/piekana/mehiläishaukka 3 3

maakotka 1 2 3

hiirihaukka 2 2

piekana 2 2

kanahaukka 1 1

sääksi 1 1

Kaikki yhteensä 4 12 6 22
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Hanhet, joutsenet ja kurjet 

 

Hanhia, joutsenia ja kurkia muutti alueen läpi syksyllä niin vähän, ettei niiden 

törmäysmallinnukseen ole tarvetta. Syksyn ja kevään havaintojen perusteella hanhien ja 

joutsenien muuttolinjat kiertävät korkeat vaaraselänteet niiden välisiä laaksoja pitkin. Eivätkä 

lukumäärät niissäkään ole suuria. 

 

Uhanalaiset ja muuten huomionarvoiset lajit 

Viimeisessä eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) uhanalaisiksi luokitelluista lajeista 

havaittiin syysmuutonseurantojen yhteydessä neljä vaarantuneeksi (VU) luokiteltua lajia. Alue ei ollut 

syksynhavaintojen perusteella yhdenkään uhanalaisen lajin kannalta merkittävällä muuttoreitillä. Maakotkia 

havaittiin kuitenkin selvästi satunnaista seurantapaikkaa enemmän. Törmäysmääriä laskettaessa on käytetty 

havaintomäärän kertoimena lukua kymmenen. 

 

Hiirihaukka Buteo buteo (VU) 

 

Kainuussa nykyään harvalukuinen pesimälaji, jota muuttaa alueemme läpi pieniä määriä. 

Lajista tehtiin kaksi havaintoa, jotka koskivat lapakorkeudella alueen poikki muuttaneita 

yksilöitä.  

 

Törmäävien lintujen määrä on ilman väistöliikettä 0,21 ja väistöliikkeellä 0,01, kun 

laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytettiin 20 lintua. 

 

Piekana Buteo lagopus 

 

Pesii Kainuussa hyvinä myyrävuosina. On sekä keväällä että syksyllä runsas läpimuuttaja, 

jonka syysmuuton aikaiset havaintomäärät vaihtelevat huomattavasti pohjoisen 

myyrätilanteen ja pesinnän onnistumisen mukaan. 

 

Lumivaaralla nähtiin syksyn 2012 aikana vain 2 piekanaa, jotka molemmat lensivät alueen 

halki lapakorkeudella. Kesän 2012 poikastuotto pohjoisessa oli huono, joten havaittujen 

piekanoiden määrä voi olla selvästi huippuvuotta alhaisempi. 

 

Kun lapakorkeudella muuttavien piekanoiden määränä käytetään vertailulukua 20, on laskettu 

voimalan turbiinin lapoihin törmäävien lintujen määrä 0,22 ilman väistöliikettä ja 0,01, jos 

väistöliike huomioidaan. Pohjoisen alueen myyrähuippujen aikana, esimerkiksi vuosi 2011, 

muuttavien piekanoiden määrät ja siten myös törmäysmäärät, voivat olla 3-5 kertaa suurempia 

kuin vuonna 2012. 

 

Mehiläishaukka Pernis apivorus (VU) 

 

Kainuussa harvalukuinen, mutta ei harvinainen pesimälaji, joka on myöhäinen muuttaja. 

Saapuu Kainuuseen aivan toukokuun lopulla. Alueemme läpi tapahtuva muutto melko 

vähäistä, koska on eteläinen laji. 

 

Toukokuussa tehtiin viisi havaintoa. Niistä neljä koski lapakorkeudella muuttaneita yksilöitä. 

 

Törmäävien lintujen määrä vuodessa on ilman väistöliikettä 0,44 ja väistöliike huomioiden 

0,02, kun laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytetään 40 lintua. 
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Maakotka Aquila chrysaetos (VU) 

 

Kainuussa harvalukuinen pesimälaji, jonka syysmuuttohavainnot koskevat suurelta osin 

nuoria lintuja. 

 

Kolme havaintoa, joista kaksi tehtiin lapakorkeudella muuttaneista linnuista. 

 

Törmäävien lintujen määrä vuodessa on ilman väistöliikettä 0,29 ja väistöliike huomioiden 

0,01, kun laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytetään 20 lintua. 

 

Merikotka Haliaetus albicilla (VU) 

 

Kainuussa harvinainen pesimälaji, jonka havainnot koskevat suurelta osin kierteleviä, 

reviiriään etsiviä nuoria lintuja tai alueemme läpi muuttavia lintuja. 

 

Ei yhtään havaintoa, mutta törmäysten määrä lasketaan varmuudelta viiden alueen poikki 

lapakorkeudella muuttavan linnun mukaan. 

 

Törmäävien lintujen määrä vuodessa on ilman väistöliikettä 0,07 ja väistöliike huomioiden 

0,004, kun laskennallisena lapakorkeudessa muuttavien lintujen määränä käytetään 5 lintua. 

 

Keltavästäräkki Motacilla flava (VU) 

 

Kainuussa yleinen pesimälaji, jota muuttaa myös runsaasti alueemme läpi elo-syyskuun 

aikana. 

 

Tehtiin vain yksittäishavainto pienestä parvesta, 5 yksilöä. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 

Lumivaaran merkitys lintujen muuton kannalta on hyvin kaksijakoinen. Keväällä se oli seurantakohteiden 

paras muuttoalue ja syksyllä huonoin. Keväällä alueella havaittiin yli 8000 lintua. Syksyllä lintuja nähtiin 

2000, joista muuttavia oli vain noin 1200. 

 

Keväällä, kun muutto on etelästä, Lumivaaralle ohjautuu muuttoa läheisten vaarojen ohjaamana. Linnut 

ylittävät selvitysalueen suurelta osin sen eteläosassa, tornipaikkojen Lumi 3, Lumi 4 ja Lumi 8 ympäristöstä. 

Varpuslintujen ja petolintujen lisäksi keväällä alueen ylittää myös pieniä määriä hanhia, joutsenia ja kurkia 

sekä kahlaajia.  

 

Syksyllä pohjoisesta tuleva muutto ohjautuu Lumivaaran ja sen pohjoispuolisten vaarojen vaikutuksesta 

lähes kokonaan hankealueen ohi. Vain pieniä määriä petolintuja ja varpuslintuja liikkuu alueen eteläosan 

läpi, lähinnä tornipaikkojen Lumi 3 ja Lumi 8 alueelta. Syksyn havaintopisteeltä näkyvyys hankealueen 

ulkopuolelle oli huono, joten mahdollisia alueen itä- ja länsipuolisia muuttoreittejä ei pystytty todentamaan. 

Alueen syksyinen merkitys lintujen muutolle oli eritäin pieni. Ainoastaan maakotkia havaittiin enemmän 

kuin keskimääräisestä satunnaisesta havainnointipisteestä. 

 

Lumivaaran ja siitä noin 15 kilometriä pohjoiseen olevan Iso Tuomivaaran muutonseurantapisteen 

havaintojen perusteella, lintumuutto kiertää suurelta osin jyrkkämuotoisten vaarojen alueet. 

 

Vaikka lumivaaran hankealue sijaitsee keväällä selvästi ympäristöään tärkeämmän lintujen muuttoreitin 

alueella, eivät sillä havaitut lintumäärät ole kovin suuria. Vuoden 2012 havaintojen perusteella on riski, että 

yksittäisiä törmäyksiä voimalan turbiinin lapoihin tapahtuu. Uhanalaisten lajien osalta niitä tapahtuu hyvin 

vähän, ilmeisesti ei edes vuosittain. 

 

Syksyllä alueen läpi menevä lintumuutto on käytännössä olematonta. 

 

Lumivaaran hankealue soveltuu lintujen muuton osalta hyvin tuulivoiman rakentamiseen    
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3.3.1.2. Pesimälinnustoselvitys 

Johdanto 

Tämä linnustoselvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran alueella tehtyä tuulivoiman suunnittelualueen 

luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä.  

 

Selvitystyön pohjaksi oli käytössä ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan tiedot, UPM-Kymmene Oyj:n 

metsätalouskuviokartat ja alueen ilmakuvat. 

 

Selvityksen yhteenvedossa käytetty suomenkielinen nimistö on teoksen Maailman lintulajien suomenkieliset 

nimet (Suomen Lintutieteellinen Yhdistys 1999) mukainen. 

Tuulivoiman mahdolliset haittavaikutukset linnuille 

Tuulivoiman linnuille aiheuttamat haittavaikutukset voidaan jakaa kolmeen luokkaan, häirintä- ja 

estevaikutuksiin, elinympäristön muutoksiin sekä törmäysriskiin ja kuolleisuuteen. Vaikutukset vaihtelevat 

alueesta, lajista ja ympäristöstä riippuen voimakkaasti (esim. de Lucas ym. 2007). 

 

Metsäalueilla olevat tuulivoimalat ovat yleensä linnustolle vähemmän haitallisia kuin avoimilla ranta-, pelto- 

tai merialueilla sijaitsevat. Metsäisellä vaara-alueella törmäysriski on suurimmillaan lintujen muuttoaikaan 

keväällä ja syksyllä. Kesällä törmäysriski koskee lähinnä alueella tai sen lähistöllä pesiviä kana- ja 

petolintuja. Metsäisellä alueella pesimäaikaan törmäysriskiä suurempi vaikuttava tekijä on voimalatornien ja 

niihin liittyvien sähkö- ja tielinjojen aiheuttama biotooppien pirstoutuminen sekä voimalan häiriö- ja 

meluvaikutus. Talvella Kainuun metsäalueilla on paikallisena vain vähän lintulajistoa. Suurin voimaloiden 

vaikutustekijä silloin on törmäysriski peto- ja kanalintujen osalta. 

 

Suurin törmäysriski on suurikokoisilla lajeilla, jotka lentävät korkealla ja usein suurina parvina. Petolinnuista 

selvästi kohonnut törmäysriski on erityisesti merikotkalla ja tuulihaukalla (de Lucas ym. 2007). Törmäysriski 

on pieni varpuslinnuilla, erityisesti metsälajeilla, jotka lentävät harvoin selvästi puiden latvakorkeuden 

yläpuolella. Myöskään pesimäympäristön pirstoutumisen suhteen varpuslinnut eivät ole kovin kriittinen 

ryhmä. Niillä on pienialaiset reviirit, ne eivät ole kovin erikoistuneita elinympäristönsä suhteen, eivätkä 

monet lajit ole paikkauskollisia. 

 

Harvinaisten, vähälukuisten ja uhanalaisten lajien osalta pienikin populaatioon kohdistuva kuolleisuuden 

lisääntyminen esimerkiksi tuulivoimaloiden takia, voi olla merkittävä. Siksi havainnoinnissa ja alueiden 

suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota näiden ryhmien lajistoon. 

 

Haittavaikutusten arviointiperusteet pohjautuvat alueelta kerättyihin lajistotietoihin sekä kokemukseen ja 

tutkittuun tietoon ympäröivän alueen linnustosta sekä lintujen käyttäytymisestä (mm. de Lucas ym. 2007, 

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011; Scottish Natura Heritage 2012). Törmäysriski 

tuulivoimaloiden turpiinin lapoihin laskettiin excel -pohjaisen laskurin avulla (PPLY 2009; Scottish Natural 

Heritage 2012).  
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Alueen yleiskuvaus 

Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen pinta-ala on 4,554 km
2
. Hankealueen linnustokartoitusten 

selvitysruutujen (64 ha) peittämä pinta-ala on jokseenkin sama, 4,556 km
2
. Selvitysalue on biotoopiltaan 

pääsääntöisesti vaaraylänköjen kuusimetsää, mutta lakialueella on myös laajoja koivuvaltaisia kuvioita. 

 

Selvitysalueen arvokkaimmat metsät ovat Lumivaaran pohjoisrinteellä Vaaranrinnanpuron ja Jänispurojen 

alueella. Siellä maapohja on tuoretta ja keskiravinteista. Puronvarsilla on vanhaa kuusimetsää ja reheviä 

saniaiskorpia, mikä mahdollistaa vaativan vanhan metsän lintulajiston pesimisen alueella. Alueella on myös 

jonkin verran kookasta lahoa maapuuta. Vaaran lakialueen eteläpuolisessa rinteessäkin on varttunutta 

kuusimetsää, mutta siellä maapohja on selvästi kuivempi ja vähäravinteisempi kuin pohjoisrinteellä. Alueella 

on vain niukasti maapuuta tai kuolevaa pystypuuta. 

 

Vaaran lakitasanteilla on hehtaarien laajuisia hieskoivuvaltaisia metsiä. Harva- ja melko matalakasvuinen 

koivikko muistuttaa ulkonäöltään melkoisesti tunturikoivikkoa. Selvitysalueen eteläosassa on laajoja 

uudehkoja hakkuualueita ja nuorta taimikkoa.  

 

Alueella on muutamia luonnontilaisia tai sen kaltaisia, suojelullisesti arvokkaita soita. Niillä ei kuitenkaan 

ole linnustollisesti suurta merkitystä. 

 

Selvitysalue rajoittuu lännessä Säkkisenlatvansuo - Jännesuo - Lamminsuo ja Peuravaara (FI 1200 055) 

Natura-alueeseen. Lähinnä hankealuetta oleva osa suojelualueesta, Peuravaara, on boreaalista kuusivaltaista 

ikivanhaa luonnonmetsää. 

Kartoitusmenetelmät 

Pöllöjen esiintymistä selvitettiin Lumivaaran tuulivoiman hankealueella yhdellä kuuntelukäynnillä huhtikuun 

alussa sekä pesimälinnustoselvitysten maastotöiden aikana touko-heinäkuussa. Pöllöjä kuunneltiin kahden 

hengen ryhmänä. Toinen kartoittaja kiersi alueen ja sen ympäristön teitä autolla, pysähtyen kuuntelemaan 

kilometrin välein. Toinen hiihti alueen läpi auraamattomia metsäautoteitä pitkin. Molemmat kartoittajat 

houkuttelivat pöllöjä ääneen myös atrapin avulla. Alueen pöllölajistosta ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja. 

 

Alueen pesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskentaohjeistusta (Koskimies, P. 1994) soveltaen 25.5. – 

28.6.2012 välisenä aikana. Hankealueelle on suunniteltu kahdeksan voimalaa. Niistä jokaisen ympärillä oli 

64 hehtaarin (800 x 800 m, voimala ruudun keskellä) laajuinen linnuston selvitysruutu. Kukin ruuduista 

kartoitettiin linnuston osalta kolme kertaa. Ensimmäinen laskentakierros tehtiin 25.5. – 1.6., toinen 4.6. – 

17.6. ja viimeinen kierros 27.6. – 28.6. Selvityksen maastokartoitukset tekivät kokeneet lintulaskijat Pekka 

Helo, Teppo Helo, Tuomas Seimola ja Veli-Matti Sorvari. Laskenta-aineistosta reviiri- ja parimääräarviot 

koosti Teppo Helo.  

 

Voimalatornien 64 hehtaarin selvitysruudut peittivät lähes koko hankealueen. Vain sen luoteiskulmassa on 

noin 100 hehtaarin laajuinen alue, joka jäi selvitysruutujen ulkopuolelle. Sen linnustoa kartoitettiin lyhyillä 

käynneillä alueella ja muun selvitystyön yhteydessä (liito-oravaselvitys, kasvistoselvitys, lepakkoselvitys).  

 

Selvitysruuduilla käveltyjen kartoituslinjojen väli oli 100–150 metriä biotoopista riippuen. Laskennat tehtiin 

aamulla klo 3:00–10:15 välisenä aikana. Niitä ei tehty kovassa tuulessa tai jatkuvassa sateessa. Kuljetut reitit 

tallennettiin GPS-paikantimella. Kaikkiaan alueen linnustoselvityksissä kuljettiin selvitysruuduilla 

kartoituslinjaa noin 150 kilometriä. 

 

Selvitysalueen kanalintujen soidinpaikkoja kartoitettiin huhti-toukokuun aikana aamuisin kevätmuuton 

seurannan yhteydessä sekä hiihtämällä hankealueella 20.4. aamulla. 
  



61 

 

Menetelmien epävarmuustekijät 

Lintulaskennoissa käytetty linjaväli oli 100–150 metriä. Pääsääntöisesti eri kierroksilla kuljettiin hieman eri 

kohdista, jolloin saatiin esim. petolintujen pesät välialueiden biotoopeilta kartoitetuksi. Käytetyllä 

kulkureittitiheydellä linjojen väliin jää jonkin verran katvealuetta, mikä vähentää ääntelemättömien lintujen 

havaintomäärää.  

 

Havaintojakson ajoittuminen toukokuun lopulta kesäkuun lopulle sekä havainnointiajan painottuminen 

aamuun johtavat siihen, että muutamat aikaisin keväällä laulavat ja ilta- sekä yöaktiiviset lajit ovat 

selvityksissä hieman aliedustettuja. Tällaisia lajeja ovat mm. puukiipijä (Certhia familiaris), punarinta 

(Erithacus rubecula), pohjansirkku (Emberiza rustica) ja rastaat (Turdus spp). Punarintoja lauloi yöllä 

tapahtuneiden lepakkoselvitysten yhteydessä monin paikoin, missä niitä ei aamulaulun aikaan kuultu. 

Puukiipijän, pohjansirkun ja rastaiden aktiivisin laulukausi oli pääsääntöisesti ohi selvitysjakson aikaan.  

Näitä lajien havainnoista suuri osa koskee kolmannen kartoituskierroksen aikana tavattuja poikueita. 

 

Vuosittainen myyräkantojen vaihtelu vaikuttaa pöllöjen ja muiden myyriä syövien petolintujen määrään sekä 

niiden pesinnän aloittamisen ajankohtaan. Alkutalvella 2011 tai viimeistään keväällä 2012 myyräkannat 

romahtivat Kainuun alueella. Koko maakunnassa kuultiin keväällä pöllöjen soidinta hyvin niukasti. 

Soidintavien pöllöjen löytymiseen vaikuttavat ravintotilanteen lisäksi sääolosuhteet ja kuunteluiden 

ajoittuminen aktiivisimpaan soidinaikaan.  

 

Pöllöjen muninta alkaa Kainuussa hyvinä ravintovuosina noin 20.3., huonoina kuukautta myöhemmin (Helo, 

P. 1975; Helo, P., A. Leinonen & J. Ruuskanen 1980; Helo, P. 1984). Soidinaktiivisuuden huippu voi sen 

vuoksi olla maaliskuun puolivälissä tai vasta huhtikuun keskivaiheilla (Mikkola, H. 1971; Helo, P. 1984). 

Lumivaaran pöllökuuntelu päästiin tekemään vasta huhtikuun alussa, joten osa soidinajasta saattoi jo olla 

ohi. 

 

Kovalla pakkasella pöllöjen lauluaktiivisuus on vähäinen, kovalla tuulella laulun kuuluvuus on huono 

(Mikkola, H. 1971; Helo, P. 1984). Lumivaaran pöllökuuntelun aikana kuuntelusää oli erinomainen. 

Pakkasta oli -4
o
C:sta -8

o
C:een ja sää oli lähes tyyni. Äänten kuuluvuus oli erittäin hyvä, helmipöllöllä 

arviolta kaksi kilometriä ja huuhkajalla yli viisi kilometriä. 

 

Kanalintujen soidinpaikkakartoituksessa käytetty hiihtoreitti kattoi teeren osalta alueen lajille sopivat 

ympäristöt. Metson soidinäänet ovat niin hiljaisia, että hankerajauksen sisälle jää lajille mahdollisia 

soidinalueita, jotka eivät kartoitusreitille kuuluneet. Alueen biotooppi, kuusivaltainen vaaran laki metsä, on 

kuitenkin metsolle väärä. 
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Maastokartoitusten tulosten tarkastelu 

Pöllöselvitykset 

Kuuntelukäynti tehtiin Lumivaaran alueelle 8.4.2012 klo 20.25 – 9.4.2012 klo 01.45. Kuuntelun tekijät olivat 

Teppo Helo ja Pekka Helo.  

 

Kuuntelusää oli hyvä ja äänten kuuluvuus erinomainen. Pilvisyys vaihteli kuuntelun aikana 50 prosentin ja 

65 prosentin välillä kello 22.15 asti, sen jälkeen taivas kirkastui lähes kokonaan. Lämpötila oli klo 20.30 -4 
o
C, klo 01.45 -8 

o
C. Pääosa kuunteluajasta oli täysin tyyntä, klo 21 ja 23 välillä tuuli ajoittain heikosti, 

enimmilläänkin puuskissa alle 3m/s. Arvioitu pöllöjen äänen kuuluvuus oli koko kuuntelujakson ajan 

helmipöllölle yli 2 km ja huuhkajalle yli 5 km. 

 

Teppo Helo hiihti klo 20.50 – 01.20 Lumivaaran lakialueen ympäri niin, että yhteenkään voimalanpaikkaan 

ei jäänyt etäisyyttä 1,3 kilometriä enempää. Pekka Helon kuuntelureitin suunnitteluun vaikutti 

kuunteluajankohtana voimassa ollut hankesuunnitelma, jossa oli erillinen voimalapaikka Lumivaarasta 

runsaat kolme kilometriä itään olevalla Korkeavaaralla. Hän kuunteli selvitysaluetta ympäröiviltä auratuilta 

teiltä kartan osoittamalla reitillä (Kartta 3.10.). Kuuntelukertoja oli 14, selvitysalueen lähiympäristössä 

kilometrin välein. Matinvaaran tielle siirtymisen yhteydessä, kaukana selvitysalueesta, oli kaksi kuuntelua 

1980-luvulla asuttuna olleella Hyrynsalmen kirkonkylän Multimäen huuhkajareviirillä. Kuuntelujakson 

pituus oli kussakin kuuntelupisteessä 8-15 minuuttia. Kumpikin kuuntelija matki pöllöjen soidinhuutoja 

saadakseen pöllöt ääneen. Teppo Helo käytti samaan tarkoitukseen lisäksi nauhoitettua ääniatrappia. 

 

Yökuuntelussa ei löytynyt hankealueelta yhtään laulavaa pöllöä. Myöskään hankealueen ulkopuolella 

olevalla, 1980-luvulla asuttuna olleella huuhkajan elinpiirillä kirkonkylän Multimäen alueella, ei huuhkajaa 

tai muita pöllöjä kuultu. 

 

Noin 2,5 km selvitysalueen pohjoispuolella, Lietekylän Kotirinteen talon lähellä, lensi helmi- tai hiiripöllö 

puuston latvojen korkeudella tien pohjoispuolelle. Puolen yön jälkeen tuli varpuspöllö (Glaucidium 

passerinum) pysäköidyn auton valojen piiriin Lietekylän Kummun linkkimaston lähellä atrapin 

houkuttelemana. Pöllö ei vastannut atrappiin ja katosi minuutin kuluttua näkyvistä.  Havaintopaikka on noin 

kilometri selvitysalueen ulkopuolella. 

 
Lumivaaran selvitysalueen lintujen kevätmuuton seurannan aikana huhti-toukokuussa nähtiin paikallinen 

hiiripöllö (Surnia ulula) selvitysalueen kaakkoisosassa voimalatornien Lumi 3 ja Lumi 8 alueella viisi kertaa. 

Ilmeisesti samaa pöllöä nähtiin myös 1-2 km selvitysalueelta kaakkoon sijaitsevilla hakkuuaukoilla. 

Todennäköisesti laji yritti pesiä jossain selvitysalueen kaakkoispuolella. Poikasvaiheen aikana kesäkuun 

alussa pöllöjä ei kuitenkaan enää nähty, joten pesintä ilmeisesti keskeytyi myyräkadon takia. 

 
Muita pöllöjä ei kevään ja kesän selvitysten yhteydessä hankealueella tavattu. 

 

 



63 

 

Kartta 3.10. Lumivaaran pöllöhavainnot keväällä ja kesällä 2012 sekä huhtikuun alun pöllökuuntelureitit. 
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Kanalintukartoitukset 

Kanalintujen soidinpaikkoja selvitysalueella kartoitettiin huhti-toukokuun aikana aamuisin kevätmuuton 

seurannan yhteydessä sekä erillisessä kartoituksessa, joka tehtiin hiihtämällä hankealueella. 

 

Alueen eteläosasta teeren (Lyrurus tetrix) soidinpaikat saatiin paikannetuksi huhtikuussa 

muuttolintuseurannan yhteydessä. Teeret olivat soidinpaikoillaan auringonnousun aikoihin ja selvitysalueen 

eteläosan alueen soidinpaikat kuuluivat muutonseurantapaikalle. Pohjoisempia soidinpaikkoja etsittiin 

hiihtämällä hankealueen ympäri 20.4. aamulla. 

 

Teerikannat Kainuussa olivat vahvat keväällä 2012. Lumivaaran alueella ja erityisesti sen ympäristössä oli 

useita suurehkoja, 15–30 kukon soitimia. Selvitysalueen suurin teerensoidin oli Isonkivenvaaran etelä- ja 

kaakkoispuolen hakkuuaukoilla. Yleensä paikalla oli 20–30 kukkoa, parhaana aamuna noin 40 kukkoa. 

Soidinpaikkoja oli lisäksi Isonkivenvaaran länsipuolen Lakisuolla (noin 20 kukkoa), Määtänkuljunsuolla 

(noin 15 kukkoa) sekä Vaaranrinnanpuron itäpuolen hakkuuaukolla (noin 15 kukkoa). Pienempiä, muutaman 

kukon soitimia oli ajoittain muillakin selvitysalueen hakkuuaukoilla (Kartta 3.11.).  

 

Muutonseurantapaikalla tapahtui useina aamuina selvää teerien siirtymistä soidinpaikalta toiselle. 

Siirtymisissä oli mukana sekä koiraita että naaraita. Yleensä siirtymislento tapahtui selvästi lapakorkeuden 

alapuolella. 

 

Kaikkiaan selvitysalueella oli 80–100 soidintavaa teerikukkoa. 

 

Teeren pesintöjä selvitysalueelta varmistettiin kesän aikana 10. Niiden perusteella pesimätiheys oli 2,19 

paria/km
2
. Tiheys ei ole erityisen suuri. Se kertoo osaltaan kylmän ja kostean alkukesän vaikutuksesta lajin 

pesinnän onnistumiseen. 

 

 
Kartta 3.11. Lumivaaran hankealueella kevään 2012 aikana havaitut teeren ja metson soidinpaikat. 
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Kevään ainoa soidintava metso (Tetrao urogallus) kuului Isokivenvaaran luoteisrinteeltä 

muutontarkkailupaikalle, mutta sekin vain yhtenä aamuna. Pesimälinnustolaskentojen yhteydessä lajin 

soidinpaikoiksi sopivilla alueilla etsittiin sulkia, höyheniä sekä lintujen ulosteita. Ulosteita on soitimen 

ydinosissa yleensä runsaasti. Soidinpaikkoja ei löydetty. Vaaran lakialueen lehtipuu- ja kuusivaltaiset metsät 

eivät ole tyypillisiä lajin soidinpaikkoja. 

 

Alueella tavattiin kaksi metsopoikuetta. Lajin tiheys alueella oli 0,44 paria/km
2
. Lukema on alhainen. 

 

Kanalintulajien esiintymistä selvitettiin selvitysruutujen pesimälinnustokartoitusten ja muiden selvitystöiden 

yhteydessä. Havainnot on esitetty kartalla (Kartta 3.12.) 

 

Alueella havaittiin seitsemän pyyn (Tetrastes bonasia) reviiriä. Pesimätiheys oli 1,54 reviiriä/km
2
. Lukema 

on alhainen, mikä johtuu siitä, että suurin osa selvitysalueesta on pyylle liian karua vaaranlakialuetta. 

 

Riekon (Lagopus lagopus) kanta oli Lumivaaran alueella ilahduttavan vahva. Keväällä pöllökuunteluiden ja 

kanalintujen soidinpaikkojen etsinnän yhteydessä tehdyssä jälkikartoituksessa lajin jälkiä löytyi runsaasti. 

Jälkien merkitseminen kartalle lopetettiin, koska niitä oli lähes jokaisen lumeen taipuneen lehtipuun luona. 

Selvitysruutujen laskennoissa havaittiin seitsemän poikuetta ja lisäksi neljä pysyvää reviiriä. Näiden löytöjen 

perusteella lajin pesimätiheys oli 2,4 paria/km
2
, mikä on Kainuussa laajahkolle alueelle korkea määrä. 

 

 
Kartta 3.12. Lumivaran tuulivoiman selvitysalueella pesimälintukartoitusten yhteydessä havaitut kanalinnut 

sekä muiden kartoitusten yhteydessä GPS-laitteella tallennetut kanalintujen reviirit 
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Alueen pesimäaikaiset päiväpetolintuhavainnot 

Päiväpetolintuja tavattiin selvitysalueella kevään muuttokauden jälkeen erittäin vähän. 

 

Ainoa vahvasti pesintään viittaava päiväpetolintuhavainto oli Määtänkuljun itärinteellä voimalatornin Lumi 

7 selvitysruudun hakkuuaukolla ensimmäisellä selvityskierroksella haapapökkelön kololla hätäillyt 

tuulihaukka (Falco tinnunculus). Myöhemmin lajia ei paikalla enää tavattu, joten pesintä ei paikalla edes 

alkanut tai keskeytyi myyräkadon vuoksi. 

 

Selvitysalueen eteläosassa, voimalatornien Lumi 4 ja Lumi 8 välisillä hakkuuaukoilla, oli tuulihaukkapari 

kesäkuun alkuun asti. Toukokuussa näytti, että pari pesii aukoilla. Linnut kuitenkin hävisivät kesken 

pesintäkauden eikä lentopoikasia nähty alueella. Pesinnän keskeytyminen johtunee myyräkadon 

aiheuttamasta ravintopulasta. 

 

Muutonseurannan yhteydessä nähtiin useina päivinä vanha kanahaukka (Accipiter gentilis) lennossa 

selvitysalueen länsireunalla Lumivaaran laen ja Peuravaaran laen välisellä alueella. Siinä suunnassa ei 

selvitysalueella ole lajille tyypillistä pesimämetsää. Lajin tiedossa oleva pesä on Peuravaaran Natura 2000-

alueella. Osa haukan elinpiiristä on kuitenkin selvitysalueella. 

 

Selvitysalueen eteläpuolella nähtiin useasti, vielä toukokuun alkupuolella, saalistamassa paikallinen piekana 

(Buteo lagopus) ja reviirillään kaksi paria sinisuohaukkoja (Circus cyaneus) (VU). Linnut saalistivat 

satunnaisesti myös hankealueen eteläosassa. Linnut hävisivät toukokuun puolivälissä todennäköisesti 

aloittamatta pesintää alueella. Sinisuohaukkojen reviirit olivat selväsi hankealueen eteläpuolella. Kesäkuussa 

havaittiin kertaalleen hankealueella saalistava sinisuohaukkakoiras. 

 

Noin 2-3 kilometriä hankealueen eteläpuolella oli koko kevään muutonseurantajakson ajan paikallinen 

varpushaukkapari. Laji ilmeisesti pesi alueella, jolla sitä havaittiin. 

 

Muuton seurannan yhteydessä havaittiin vanhan muuttohaukka kolme kertaa. On mahdollista, että havainnot 

koskevat alueen ympäristössä pesivän tai reviiriään pitävän parin lintuja. Muuttohaukan pesää tai reviiriä ei 

kuitenkaan alueen lähistöltä ole tiedossa. 
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Pesimälintukartoitukset ja niiden tulokset 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueen kartoituslaskennoissa kesällä 2012 tavattiin kaikkiaan 53 lintulajia, 

joista alueella pesiväksi tulkittiin 42. Reviirejä oli yhteensä 926. Keskimääräinen lintutiheys alueella oli 190 

paria/km
2
, mikä on Kainuussa melko yhtenäiselle metsäalueelle korkea. Selvitysruutujen (64 ha) parimäärä 

vaihteli 97–150 parin välillä ja lintutiheys niillä oli 152–234 paria/km
2
. Pesivien lajien määrä ruuduittain 

vaihteli 19–28 välillä. Merkittävin lajimäärään vaikuttava tekijä oli selvitysruudun biotooppien 

monipuolisuus. Suurin lajimäärä oli ruuduilla, joilla oli eri-ikäistä sekametsää ja tuoreita hakkuuaukkoja. 

Lintutiheydet olivat juuri noilla ruuduilla pienimpiä.  Lajimäärät ja tiheydet on esitetty taulukossa (Taulukko 

3.19.) ja kartoissa (Liite 5.). 

 

Hankealueen linnusto on tyypillistä Kainuun vaarajakson lajistoa. Lintutiheydet olivat suuria, johtuen 

suurelta osin runsaasta lehtipuumäärästä lakialueella. Erityisesti pajulintuja (Phylloscopus trochilus) ja 

peippoja (Fringilla coelebs) oli runsaasti, mutta myös riekko- ja sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) kannat olivat 

vahvoja. Runsaimmat lajit on esitetty taulukossa (Taulukko 3.17). 

 

Taulukko 3.17. Yleisimmät havaitut pesimälajit hankealueella kesän 2012 kartoituslaskennoissa. 

 

 

Viimeisessä uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) uhanalaisiksi arvioituja lajeja selvitysalueella pesi 

kolme: keltavästäräkki (Motacilla flava), sinipyrstö ja pohjansirkku (Emberiza rustica). Pohjansirkun reviiri 

oli selvitysalueella, mutta kartoitusruutujen ulkopuolella. Silmälläpidettäviä lajeja alueella pesi kuusi: riekko, 

teeri, metso, sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), punavarpunen (Carpodadus erythrinus) ja kuukkeli 

(Perisoreus infaustus). Alueellisesti uhanalaiseksi määritellyistä lajeista alueella tavattiin kuukkeli ja tiltaltti 

(Pylloscopus collybita). Tiltalttikanta Kainuussa on kasvanut voimakkaasti viimeisen 15 vuoden aikana. 

Lintudirektiivin liitteen I lajeja oli alueella seitsemän, kaikki pikkulepinkäistä (Lanius collurio) lukuun 

ottamatta pesivinä. Metsälajeja pesivistä lajeista olivat pyy, palokärki (Dryocopus martius), pohjantikka 

(Picoides tridactylus) ja metso. Suoympäristön lajeja olivat puolestaan liro (Tringa glareola) ja teeri. 

Suomen kansainvälisiä vastuulajeja havaittiin kahdeksan, joista pikkukuovi (Numenius phaeopus), leppälintu 

(Phoenicurus phoenicurus) ja valkoviklo (Tringa nebularia) eivät kuulu edellä mainittuihin luokituksiin. 

Näistä pikkukuovi ei pesinyt alueella. Havaitut luonnonsuojelulain (46 § ja 47 §) määrittelemät uhanalaiset, 

alueellisesti uhanalaiset, EU:n lintudirektiivin liitteessä I olevat lajit sekä Suomen kansainväliset 

erityisvastuulajit ja niiden reviirimäärät kartoituslaskennoissa on esitetty taulukossa (Taulukko 3.18). 

 

Laji Tiet.lyh.

Reviiriä

Ruuduilla

Pajulintu Phylus 179

Peippo Fricoe 169

Metsäkirvinen Anttri 63

Punarinta Erirub 54

Vihervarpunen Carspi 46

Hippiäinen Regreg 42

Järripeippo Frimon 41

Sinipyrstö Tarcya 39

Laulurastas Turphi 33

Leppälintu Phopho 28
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Taulukko 3.18. Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen pesimälinnuston kartoituslaskennoissa havaitut 

suojelullisesti merkittävät lintulajit ja niiden reviirimäärät selvitysalueella ja eri selvitysruuduissa. IUCN = 

Uhanalaisuusluokituksessa 2010 esitetty laji (VU = Vaarantunut, NT = Silmälläpidettävä), ALUE = 

Alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu laji (vu = Alueellisesti vaarantunut), Lintudirektiivi = EU:n 

Lintudirektiivin liitteen I laji, Vastuulaji= Suomen kansainvälinen vastuulaji. Suluissa oleva on vain kerran 

tehty, reviirillä olevaa lintua koskeva havainto. 

 
 

 

Kartoitusruutujen ulkopuolelta selvitettiin linnustoa ilmakuvatulkintojen perusteella mielenkiintoisiksi 

todetuilta alueilta. Tällaisia alueita olivat selvitysalueen pohjois-osassa puronotkojen Vaaranrinnanpuro ja 

Jänispuro ympäristön vanhat kuusimetsät. 

 

Vaararinnanpuron ympäristössä oli yksi pyyn, palokärjen, tiltaltin ja sinipyrstön sekä kaksi idänuunilinnun 

(Phylloscopus trochiloides) reviiriä. Lisäksi kuviolla oli runsaasti merkkejä pohjantikan oleskelusta alueella. 

 

Jänispuron alue rajautuu suoraan Peuravaaran vanhaan metsään. Puronotkon ympäristössä oli hankealueen 

puolella yksittäiset pyyn ja idänuunilinnun sekä seitsemän sinipyrstön reviiriä. Alueella oli runsaasti 

merkkejä pohjantikan esiintymisestä sillä. Sinipyrstön reviirejä oli tasaisin välimatkoin myös Natura 2000-

alueen puolella. 
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Niittykirvinen Antpra NT (1) 0 0,0

Pyy Tetbon D 1 2 1 3 1 1 7 6 1,5

Punavarpunen Carery NT (1) (1) (1) 1 1 1 0,2

Palokärki Drymar D 1 1 2 2 0,4

Pohjansirkku Embrus VU (1) 0 0,0

Käenpiika Jyntor NT (1) 0 0,0

Riekko Laglag NT vu 2 1 4 1 1 1 2 11 7 2,4

Pikkulepinkäinen Lancol D (1) 0 0,0

Keltavästäräkki Motfla VU 2 2 2 2 0,4

Pikkukuovi Numpha V (1) 0 0,0

Kuukkeli Perinf NT vu V 1 1 2 2 0,4

Leppälintu Phopho V 3 4 3 3 3 6 7 2 28 8 6,1

Tiltaltti Phycol vu (1) 0 0,0

Sirittäjä Physib NT 5 8 0 1 5 6 3 0 21 6 4,6

Pohjantikka Pictri D V 1 1 1 3 3 0,7

Sinipyrstö Tarcya VU 12 9 4 8 7 3 39 6 8,6

Teeri Lyrtet NT D V 1 1 3 1 1 1 2 10 7 2,2

Metso Teturo NT D V 1 1 2 2 0,4

Liro Trigla D V 1 1 2 2 0,4

Valkoviklo Trineb V 1 1 1 2 3 0,4

Pesivää paria 27 24 8 18 21 27 19 8 132

Pesivää lajia 12 7 6 11 9 11 10 7 15

VU-laji paria 14 9 4 8 7 5 41

VU-laji lajia 2 1 1 1 1 2 2

NT-laji paria 8 10 3 7 8 9 5 5 50

NT-laji lajia 3 3 1 4 4 4 3 3 6

Direktiivilaji paria 2 2 4 5 4 6 2 3 26

Direktiivilaji lajia 2 2 2 4 4 4 2 2 6

Vastuulaji paria 6 5 8 6 6 9 9 4 49

Vastuulaji lajia 4 2 4 4 4 4 3 2 7
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Taulukko 3.19. Lumivaaran selvitysalueen pesimälinnuston kartoituslaskennoissa havaitut laji- ja 

parimäärät selvitysruuduittain, sekä vaarantuneeksi tai silmällä pidettäväksi luokiteltujen lajien ja 

direktiivilajien laji- ja parimäärät selvitysruuduittain. (VU = Vaarantunut, NT = Silmälläpidettävä) 
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Lumi 1 133 21 208 14 2 8 3 2 2 6 4

Lumi 2 143 19 223 9 1 10 3 2 2 5 2

Lumi 3 111 21 173 3 1 4 2 8 4

Lumi 4 131 28 205 4 1 7 4 5 4 6 4

Lumi 5 139 22 217 8 1 8 4 4 4 6 4

Lumi 6 150 26 234 7 1 9 4 6 4 9 4

Lumi 7 97 28 152 5 2 5 3 2 2 9 3

Lumi 8 124 26 194 5 3 3 2 4 2
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Uhanalaiset lajit 

Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) (VU) 

 

Alueen kuusimetsät ovat melko nuoria, eikä niissä ole runsaasti kuollutta pysty- tai maapuuta. Tämä näkyy 

mm. pohjantikan puuttumisena suurelta osalta hankealuetta. Metsän rakenne ja hyönteislajisto ovat kuitenkin 

kehittyneet sellaiseksi, että sinipyrstö hyväksyy metsät elinympäristökseen. Lumivaaran alueella oli erittäin 

tiheä sinipyrstökanta. Selvitysruuduissa lajin pysyviä reviirejä oli 39, hankealueella 44 ja hankealueen 

lähiympäristö mukaan lukien 58. Lisäksi laulava koiras havaittiin kertaalleen kymmenellä reviirillä. 

Hankealueen sinipyrstötiheys, 9,66 reviiriä/km
2
, on hieman suurempi kuin selvitysruutujen 8,56 reviiriä/km

2
. 

Useiden neliökilometrien laajuiselta alueelta tätä suurempia tiheyksiä on Suomessa tai Venäjän 

ulkopuolisessa Euroopassa vain Kainuun ja Koillismaan parhailla vanhan metsän suojelualueilla. Sinipyrstö 

oli selvitysalueen kahdeksanneksi runsain laji ja todettu parimäärä oli suurempi kuin esimerkiksi 

laulurastaalla tai leppälinnulla. Lajin reviirit on esitetty kartassa (Kartta 3.13.).  

 

Tutkimusta tuulivoiman häiriövaikutuksesta taigametsäalueen lajistoon ei ole, joten häiriön määrää tai laatua 

ei pystytä arvioimaan. Tuulivoiman tornipaikoilla ja tielinjoilla on vanhan metsän kuvioita pirstova vaikutus, 

mikä vähentää lajille sopivan biotoopin määrää. Melulla ja turbiinin lapojen välkkymisellä voi myös olla 

merkitystä. Vaikutukset ovat kuitenkin metsätalouteen verrattuna pieniä. 

 

 
Kartta 3.13. Sinipyrstön reviirit Lumivaaran selvitysalueella ja sen ympäristössä kesällä 2012. 

 

 

Keltavästäräkki (Motacilla flava) (VU) 

 

Määtänkuljunsuolla pesi kaksi paria keltavästäräkkejä. Lajin kanta Kainuun suoalueilla on vahva, vaikka se 

on voimakkaasti vähentynyt maatalousympäristöissä. Hankkeella ei ole vaikutusta lajin esiintymiseen 

alueella. 
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Pohjansirkku (Emberiza rustica) (VU) 

 

Ainoa pohjansirkkureviiri sijaitsi aivan selvitysalueen pohjoisreunalla, josta löytyi poikue kolmannella 

kartoituskierroksella. Lajin kanta on esiintymisensä ydinalueella Itä-Kainuussa vahva, mutta muualla 

maakunnassa laji on melko harvalukuinen. Pohjansirkun laulukausi on lyhyt, joten suuri osa 

kesähavainnoista koskee poikueita ja varoittelevia lintuja. Hankkeella ei ole vaikutusta lajin reviirin 

ympäristöön. 

 

 
Kartta 3.14. Vaarantuneeksi luokiteltuja varpuslintuja koskevat havainnot, jotka on tehty 

pesimälinnustokartoitusten yhteydessä Lumivaaran selvitysalueella ja sen ympäristössä kesällä 2012. Lajien 

numeroselitteet on esitetty liitteessä 4.  
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Silmälläpidettävät ja direktiivilajit 

Pyy (Tetrastes bonasia) (D) 

 

Alueella havaittiin vain seitsemän pyyreviiriä, tiheyden ollessa 1,54 reviiriä/km
2
. Lukema on alhainen, mutta 

selittyy hankealueen pyylle liian karuilla elinympäristöillä. 

 

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) (NT) 

 

Ainoa punavarpusen pysyvä reviiri oli alueen kaakkoisosan hakkuuaukolla. Lajille sopivaa pusikkoa on 

hankealueella melko vähän. Laji on Kainuussa yleinen monen tyyppisillä pensaikkoalueilla. 

 

Palokärki (Dryocopus martius) (D) 

 

Kartoitusalueella vaaran lakialueen eteläpuolella pesi kaksi palokärkiparia, joista toisen pesä löytyi Natura-

alueen puolelta läheltä hankealueen rajaa. Kolmas reviiri oli selvitysalueen pohjois-osassa kartoitusruutujen 

ulkopuolella. Palokärkikanta Kainuussa on melko vakaa, ja myös läheisellä Peuravaaran alueella on viime 

vuosina tehdyn runsaan retkeilyn perusteella useita palokärkireviirejä. Isokokoisena lajina sillä on olemassa 

pieni törmäysriski tuulivoimaloihin, vaikka laji suurelta osin lentääkin lapakorkeuden alapuolella. 

 

Riekko (Lagopus lagopus) (NT) 

 

Lumivaaran alueen riekkokanta oli ilahduttavan vahva. Alueella havaittiin 7 poikuetta ja lisäksi 4 pysyvää 

reviiriä. Pesimätiheys on 2,4 paria/km
2
, mikä on Kainuussa laajahkolle alueelle korkea lukema. 

 

Kuukkeli (Perisoreus infaustus) (NT, vu) 

 

Kuukkeli on Kainuussa harvalukuinen, mutta ei harvinainen laji, jonka löytäminen kesällä on vaikeaa. 

Keväällä muutonseurannan yhteydessä löytyi lajin pysyvä reviiri tornipaikan Lumi 4 alueelta. Toinen reviiri 

oli lakialueen itäpuolella. Tuulivoiman vaikutuksista kuukkeliin ei löydetty tutkittua tietoa. 

 

 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) (NT) 

 

Lakialueen itä- ja pohjoispuolen hieskoivumetsissä oli kolme sirittäjätihentymää. Reviirien tarkan määrän 

laskeminen niiltä oli hankalaa, koska kaikki linnut eivät ole yhtä aikaa äänessä. Esitetty parimääräarvio 21 on 

minimi lajin kannaksi alueella. Lakialueen nuoret koivumetsäkuviot ovat sirittäjälle erinomainen biotooppi. 

Hanke voi hieman vähentää lajille sopivan biotoopin pinta-alaa. 

 

Pohjantikka (Picoides tridactylus) (D) 

 

Lumivaaran alueen kuusimetsät eivät ole vielä tarpeeksi vanhoja pohjantikalle, eikä sen alueella ole tarpeeksi 

kuollutta tai pystyyn kuolevaa kuusta.  Lakialueella sijaitsevilla kuusikuvioilla ei ole merkkejä lajista. Kaikki 

pohjantikkahavainnot tehtiin alueen reuna-alueilla olevista vanhemmista kuusimetsistä. Niillä oli kolme 

reviiriä. Ainoa pesälöytö tehtiin hankealueen ulkopuolella. Viereisen Peuravaaran alueella pohjantikka on 

runsaslukuinen ja vanhetessaan Lumivaaran metsät olisivat sille sopiva ympäristö. Hankkeella ei ole 

vaikutusta pohjantikan nykyisille reviireille. 

 

Teeri (Lyrurus tetrix) (NT, D) 

 

Koiraita Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen soidinpaikoilla havaittiin 80–100 yksilöä. Teeren pesintöjä 

alueelta varmistettiin 10, joten lajin pesimä tiheys alueella oli 2,19 paria/km
2
. Voimaloiden lapojen liikkeellä 

ja äänellä voi olla vaikutusta teeren soidinpaikkojen sijaintiin selvitysalueella. 
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Metso (Tetrao urogallus) (NT, D) 

 

Kevään ainoa soidintava metsokukko kuului Isokivenvaaran luoteisrinteeltä muutontarkkailupaikalle. 

Selvitysalueella tavattiin kaksi metsopoikuetta, joten lajin tiheys alueella oli vain 0,44 paria/km
2
. Lukema on 

alhainen. Se selittyy lajille sopimattomalla kuusivaltaisella elinympäristöllä. 

 

Liro (Tringa glareola) (D) 

 

Liro on vähentynyt Kainuussa voimakkaasti ja esiintyy enää lajin kannalta parhailla rantaluhdilla ja 

suobiotoopeilla. Näillä lajin kanta on kuitenkin edelleen vahva. Lumivaaran selvitysruutujen alueella oli 

kaksi lajin reviiriä, joista toinen Rinnesuolla ja toinen Isonkivenvaaran länsipuolen ojitetulla Lakisuolla. 

 

 

 
Kartta 3.15. Pesimälinnustokartoitusten yhteydessä havaitut luonnonsuojelulain (46 § ja 47 §) määrittelemät 

uhanalaiset lajit sekä alueellisesti uhanalaiset lajit, EU:n lintudirektiivin liitteessä I olevat lajit ja Suomen 

kansainväliset erityisvastuulajit. Lajien numeroselitteet on esitetty liitteessä 4. 

Linnustollisesti arvokkaat alueet 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella ei ole linnustollisesti arvokkaita soita tai vesistöjä. Alueen 

linnustollinen arvo perustuu suurelta osin alueella pesiviin metsälajeihin, kuten pohjantikka, palokärki ja 

sinipyrstö. 

 

Lumivaaran hankealueen vanhan metsän lajien osalta arvokkaimmat alueet ja pesimälinnustokartoitusten 

yhteydessä tehdyt havainnot Metsähallituksen vanhan metsän lajilistan (Rajasärkkä 2012) mukaisesta 

lajistosta on esitetty kartassa (Kartta 3.16.). 
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Jänispurojen ympäristön kuusikot ja saniaiskorvet 

 

Alueella on laajasti lähteikköisiä reheviä saniaiskorpia ja varttunutta kuusikkoa. Sillä tavattiin 

seitsemän sinipyrstöä ja kaksi idänuunilintua. Aivan selvitysalueen rajalla, Peuravaaran Natura 2000-

alueen puolella, oli lisäksi viisi pysyvää sinipyrstöreviiriä ja selvitysalueella Lakiahon puolella myös 

viisi reviiriä. Metsissä oli runsaasti merkkejä pohjantikan oleskelusta alueella. Alue on sovelias 

useiden muidenkin vaativien metsälajien pesimäympäristöksi.  

 

Vaaranrinnanpuro ja sen ympäristön korvet 

 

Jyrkällä rinteellä virtaavan Vaaranrinnanpuron ympärillä on vanhaa kuusimetsää ja laajoja reheviä tai 

vetisiä korpia. Puron länsipuolella on nuorempaa hyvin rehevää lehtipuuvaltaista metsää. Alueella 

tavattiin kaksi sinipyrstöä ja kaksi idänuunilintua ja tiltaltti sekä tavallisempaa vanhan metsän 

lajistoa. Metsätien yläpuolella puron tuntumassa oli kaksi sinipyrstöreviiriä lisää. Alueella oli 

runsaasti merkkejä pohjantikan elinpiiristä. 

 

Määtänkuljunsuon länsi- ja lounaispuolen korpikuusikot 

 

Alueella oli 16 pysyvää sinipyrstön elinpiiriä. Korven länsireunalla tavattiin laulava idänuunilintu 

kasvikartoituskierroksella.  

 

Rinnesuota ympäröivät metsät 

 

Rinnesuon ympäröivissä tuoreissa kuusimetsissä oli yhteensä neljä sinipyrstön pysyvää reviiriä ja 

kaksi muuta laulupaikkaa. Metsäalueella on yhteys heti selvitysalueen rajan takana olevaan 

Peuravaaran Natura 2000-alueen ikimetsään, missä oli lähiosassa neljä sinipyrstöreviiriä lisää ja 

palokärjen pesä. 

  

Edellä luetelluilla kohteilla tehtiin havaintoja Metsähallituksen vanhan metsän lajilistan (Rajasärkkä 2012) 

mukaisesta lajistosta selvästi enemmän kuin muualla selvitysalueella (Taulukko 3.20.). Merkittävimmät lajit 

olivat palokärki, pohjantikka, peukaloinen, sinipyrstö, idänuunilintu ja puukiipijä. Näistä erityisesti 

varpuslintulajit keskittyivät rehevien puronotkojen ympäristöihin. 

 

Taulukko 3.20. Raportoinnin yhteydessä käytetty vanhan metsän lajilista. Lihavoidut lajit havaittiin kesän 

pesimälinnustoselvitysten yhteydessä Kainuun kohteiden alueella. 

 

 

Laji

Haarahaukka Harmaapäätikka Kulorastas

Kanahaukka Palokärki Idänuunilintu

Maakotka Valkoselkätikka Pikkusieppo

Metso Pikkutikka Lapintiainen

Varpuspöllö Pohjantikka Töyhtötiainen

Viirupöllö Tilhi Puukiipijä

Lapinpöllö Peukaloinen Kuukkeli

Helmipöllö Sinipyrstö Taviokuurna
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Kartta 3.16. Lumivaaran selvitysalueen linnustollisesti arvokkaimmat vanhan metsän alueet ja 

pesimälinnustokartoitusten yhteydessä havaitut vanhan metsän lajit. Lajien numeroselitteet on esitetty 

liitteessä 4. 

 

Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueen pesimälinnustolaskennoissa kesällä 2012 tavattiin selvitysruuduilla 

kaikkiaan 53 lintulajia, joista alueella pesiviksi tulkittiin 42. Reviirejä oli yhteensä 926.  Keskimääräinen 

lintutiheys alueella oli 190 paria/km
2
. Tiheys on vaara-alueille korkea. Selvitysruutujen (64 ha) parimäärä 

vaihteli 97–150 parin välillä ja lintutiheys niillä oli 152–234 paria/km
2
. Lukemat ovat kainuulaisittain 

korkeita. Pesivien lajien määrä ruuduittain oli 19–28 lajia.  

 

Uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja alueella pesi kolme, vaarantuneeksi (VU) luokitellut keltavästäräkki, 

sinipyrstö ja pohjansirkku. Silmälläpidettävistä lajeista alueella pesivät riekko, teeri, metso, sirittäjä ja 

kuukkeli. Lintudirektiivin liitteen I lajeja alueella havaittiin kaikkiaan 7, joista kuusi pesi alueella. Suomen 

kansainvälisiä vastuulajeja laskennoissa löytyi kahdeksan. Niistä seitsemän pesi alueella.  

 

Merkittävin yksittäinen lintulaji hankkeen kannalta on sinipyrstö. Lumivaaralla tänä vuonna, ja muualla 

Kainuun vaarajakson alueella viimevuosina, todetut parimäärät ja pesimätiheydet ovat suurimpia Venäjän 

ulkopuolisessa Euroopassa koskaan todettuja. Tämä kertoo lajin kannan voimakkaasta kasvusta sen 

levinneisyyden länsiosassa sekä vaarajakson kuusikoiden suuresta merkityksestä sinipyrstölle. Selvitysalueen 

alustavassa voimaloiden sijoitussuunnitelmassa sinipyrstön pysyvän reviirin keskipiste oli kartoitusten 

yhteydessä vain hehtaariruudulla Lumi 5. Tuolla reviirin osumisella voimalan rakennuspaikalle ei ole lajille 

kokonaistilanteessa suurta merkitystä. Lajin reviirit eivät ole vuodesta toiseen samoilla paikoilla, joten linnun 

pysyminen juuri samalla kohdalla on epätodennäköistä. Tärkeämpää kuin yksittäisen reviirin suojelu, on 

alueen tilanteen kokonaisuuden huomioon ottaminen. Voimaloita tai alueelle rakennettavia tie- ja 

voimalinjoja suunniteltaessa olisi hyvä huomioida sinipyrstölle sopivat vanhat kuusimetsät ja pyrkiä 

keskittämään maankäyttö pääosin muille alueille. 
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Pohjansirkulle selvitysalueella on erittäin vähän sopivaa elinympäristöä, samoin keltavästäräkille. Alueelle 

suunniteltu voimalarakentaminen ei uhkaa kummankaan lajin esiintymispaikkaa tai sopivia elinympäristöjä 

alueella. 

 

Suunnitellulla tuulivoimarakentamisella ei ole häiriövaikutusta lukuun ottamatta merkittäviä vaikutuksia 

selvitysalueella tavatuille silmälläpidettäväksi luokitelluille lintulajeille, paitsi mahdollisesti teerelle. Sama 

koskee myös alueella tavattuja direktiivilajeja, alueellisesti uhanalaisia ja Suomen kansainvälisiä 

vastuulajeja. Niitä ei tavattu suunnitelluilla voimaloiden rakennuspaikoilla eikä niillä ole vuodesta toiseen 

pysyviä pesäpaikkoja. Tärkeämpää, kuin nyt tavattujen esiintymispaikkojen kiertäminen, on välttää alueella 

olevien, näille lajeille tärkeiden elinympäristöjen, kuten avoimien soiden ja rehevien korpien metsäkuvioiden 

laaja-alaista ja voimakasta käsittelyä. 

 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueelta ei löytynyt kevään ja kesän 2012 selvityksissä yhtään 

paikkalintupöllön pesää tai pesimäpaikkaa. Pöllöjä ei tarvitse alueen tuulivoiman suunnittelussa ottaa 

erityisesti huomioon. 

 

Selvitysalueella ei kesän 2012 aikana tapahtunut yhtään päiväpetolinnun onnistunutta pesintää eikä alueella 

löydetty yhtään päiväpetolinnun pysyvää pesää tai pesimäpiiriä. Pesiviä päiväpetolintuja ei tarvitse erityisesti 

ottaa huomioon tuulivoimaa alueelle suunniteltaessa. 

 

Selvitysalueella on useita teeren soidinpaikkoja. Suurin niistä, 30–40 kukon soidin, on alueen etelärajan 

hakkuuaukoilla. 15–20 kukon soitimia on Määtänkuljunsuolla, Vaaranrinnanpuron alueen hakkuuaukolla ja 

selvitysalueen länsipuolella olevalla Lakisuolla. Hakkuuaukkojen soidinpaikat eivät ole metsittymisen 

vuoksi pysyviä. Metsittyminen uhkaa myös ojitettua Lakisuota. Määtänkuljunsuon soidinpaikka on pysyvä ja 

se olisi hyvä ottaa huomioon tuulivoiman suunnittelussa. 

 

Voimalatorneja ei ole alustavissa hankesuunnitelmissa suunniteltu yhdellekään alueen teerensoidinpaikalle. 

Teerien jatkuva liike hankealueen ilmatilassa johtaa kuitenkin törmäämisriskin kasvamiseen lajin osalta. 

Suurin osa lennoista tapahtuu lapakorkeuden alapuolella, mutta ajoittain parvet nousevat ainakin lähelle 

lapakorkeutta. Koska lintujen lentoaikaa lapakorkeudella on mahdoton arvioida, laskennallinen 

törmäämisriski perustuu vain maksimiolettamuksiin: 365 vrk, 1 h lapakorkeudessa ja 100 lintua alueella/vrk. 

Näillä arvoilla laskettuna saadaan törmäysriskiksi väistöliike huomioiden 0,07 yksilöä/vuosi. 

 

Selvitysalueen riekkokanta on kainuulaisittain poikkeuksellisen vahva. Lajin esiintyminen keskittyy soiden 

ja hakkuuaukkojen reunoille sekä nuoriin taimikoihin. Lajilla ei ole pidemmällä aikavälillä pysyviä 

pienialaisia pesimäpaikkoja, joita olisi tarve suojella, joten hankkeeseen liittyvällä rakentamisella ei ole 

suoraa vaikutusta lajin elinolosuhteisiin. Lajin voi huomioida välttämällä toimenpiteitä, jotka huonontavat 

pesimäsoiden tilaa. Tuulivoiman häiriövaikutusta lajin osalta ei pystytä arvioimaan. 
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3.3.2. Nisäkkäät 

Direktiivin IV a lajeista tässä selvitysraportissa on erillinen selvitys liito-oravasta ja lepakoista.  

 

Lumivaaran hankealueella ei tehty vuoden 2012 aikana varsinaista selvitystä muiden nisäkkäiden 

esiintymisestä. Alueen selvitystöiden yhteydessä seurattiin kuitenkin koko selvitysjakson ajan maastosta 

löytyviä merkkejä niistä. 

 

Hyrynsalmen kunta kuuluu kokonaisuudessaan poronhoitoalueeseen. Poronhoidon seurauksena suurpetojen 

määrä kunnan alueella ja sille sijoittuvalla Lumivaaran selvitysalueella on ollut alhainen. Aivan viime 

vuosina suurpetojen määrä alueella on jonkin verran kasvanut, mutta vielä nykyäänkin petoja pyritään 

hävittämään alueelta metsästykseen oikeuttavien poikkeuslupien valtuuksin. 

 

Liitteeseen IV kuuluvasta karhusta (Ursus arctos) ei alueelta löytynyt uusia merkkejä selvitystöiden aikana. 

Lumivaaran lakialueelta tavattiin kuitenkin kaksi karhun muutamia vuosia sitten hajottamaa muurahaispesää, 

joten ainakin ajoittain karhuja selvitysalueella liikkuu. 

 

Susi (Canis lupus) kuulu luontodirektiivin IV lajeihin. Susien liikkuminen poronhoitoalueella on viime 

vuosina lisääntynyt poronhoitoalueen eteläpuolisen kannankasvun myötä. Kevään pöllökuuntelun 

yöhiihdossa nähtiin Lumivaaran lakialueen tuntumassa lumella todennäköiset sudenjäljet. Muita merkkejä 

lajista ei alueella selvitysten aikana nähty. 

 

Ilves (Lynx lynx) kuuluu direktiivin liitteen IV lajeihin. Kainuun vaara-alueiden ilveskanta on viime vuosina 

vahvistunut. Myös Hyrynsalmen vaaroilla on jonkin verran ilveksiä. Selvitystöiden yhteydessä ei 

Lumivaaran alueella kuitenkaan tavattu ilvestä eikä löydetty lajin olemassaolosta merkkejä. 

 

Lumivaaran hankealueella ei ole järviä, lampia eikä jokia. Hankealueen purot ovat pienehköjä ja melko 

vähävetisiä, joten on epätodennäköistä, että puroilla olisi direktiivin liitteeseen IV kuuluvan saukon (Lutra 

lutra) pesimäpaikkoja. On kuitenkin mahdollista, että purot ainakin alaosiltaan, kuuluvat saukkojen 

elinpiiriin. Selvitystöiden aikana saukoista ei tavattu merkkejä. 

 

Direktiivin liitteen II lajistoon kuuluva ahma (Gulo gulo) on Hyrynsalmella harvalukuinen. Selvitysalueella 

ei selvitystöiden aikana tavattu merkkejä ahmasta. 

 

Direktiivin liitteen II lajistoon kuuluva näätä (Martes martes) ilmeisesti esiintyy selvitysalueen metsissä 

pysyvästi, vaikka siitä ei tehty selvitystöiden yhteydessä havaintoja. 

 

Muista nisäkkäistä voi vielä mainita hirven (Alces alces). Lajia on Lumivaaran selvitysalueella ympäri 

vuoden. Vaaran lakialue on hirvelle liian karu eikä kuusivaltaisena tarjoa etenkään talvella riittävästi 

ravintoa. Kesän selvitystöissä hirvi nähtiin pari kertaa selvitysalueen eteläosan hakkuuaukolla voimalapaikan 

Lumi 8 länsipuolella. Muualla hankealueella on harvakseltaan hirvien vaurioittamia nuoria haapoja ja muuta 

puustoa. 
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3.3.2.1. Liito-oravaselvitys 

Johdanto 

Tämä liito-oravaselvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueella vuonna 2012 

tehtyä luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä. Selvityksen 

maastotyöt on tehnyt Raimo Rajamäki.  Alueen pesimälinnusto-, kasvisto-, lepakko- ja kääpäselvitysten 

yhteydessä ovat liito-oravan esiintymisen selvittämiseen osallistuneet myös Pekka ja Teppo Helo. 

Liito-oravan biologiaa 

Liito-orava (Pteromys volans) on pohjoisen havumetsävyöhykkeen laji, joka suosii elinympäristönään 

reheviä, täysikasvuisia ja kuusivaltaisia sekametsiä. Suuret kuuset tarjoavat lajille suojaa, lehtipuut (haapa, 

leppä ja koivu) pesäkoloja ja ravintoa. Liito-orava käyttää myös reviirillään ja sen reunoilla olevia nuoria 

metsiä, varttuneita taimikoita sekä siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja ruokailuun ja liikkumiseen 

elinpiirinsä metsiköstä toiseen. Nuoria taimikoita ja tiheitä taimikkometsiä sekä avoimia alueita laji karttaa. 

Maassa liikkuessaan liito-orava on kömpelö ja altis monenlaisten petojen saalistukselle. 

 

Laji on kolopesijä, jonka pesät ovat yleensä tikan haapoihin hakkaamissa koloista tai oravan risupesissä.  

Naaraiden elinpiiri on noin 8 ha ja urosten noin 60 ha (Hanski ym. 2000). Usein ainoa merkki pääasiassa 

öiseen aikaan liikkuvasta liito-oravasta ovat kookkaiden kuusten tai kolopuiden alta löytyvät riisinjyvän 

kokoiset kellertävät ulostepapanat. Yhden havaintopaikan papanoiden määrä voi vaihdella muutamista 

yksittäisistä useisiin satoihin.  

 

Esiintymisalueensa länsireunalla Suomessa elävä liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) 

eläinlajeihin, joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on 

luonnonsuojelulain 49§:n mukaan kielletty.  Se on maassamme rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja 

luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa (2010) vaarantuneeksi (VU). Merkittävimpiä uhanalaisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat liito-oravalle elintärkeiden vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä kolo- ja lehtipuiden 

väheneminen (Rassi ym. 2010). Heinosen (2003) mukaan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan liito-

oravan reviirillä olevien 1-3 erillisen ydinalueen ja niitä yhdistävien suojapuiden muodostamaa 

kokonaisuutta. 

Aineisto ja menetelmät 

Lumivaaran selvitysalueen ilmakuvista etsittiin potentiaalisia, liito-oravalle sopivia elinalueita eli varttuneita 

havupuuvaltaisia ja reheviä sekametsäkuvioita sekä puronvarsia.  Lajille sopivia elinalueita etsittiin myös 

koko selvitysjakson ajan muiden selvitystöiden yhteydessä.  

 

Liito-oravalle ilmakuvatarkastuksessa sopivaksi todettujen alueiden maastotarkastukset tehtiin 29.5.–

7.6.2012. Muiden selvitystöiden yhteydessä liito-oravan esiintymiselle mahdolliseksi todettuja alueita 

tarkastettiin touko- kesäkuun vaihteen lintuselvitysten ja syksyn kääpäinventointien yhteydessä. Liito-oravan 

esiintymisen selvitystyöhön osallistuneet ovat kokeneita, liito-oravan kanssa aikaisemminkin paljon 

tekemisissä olleita ammattibiologeja tai luontoharrastajia.  

Kohteilta etsittiin lajille tyypillisiä kellertäviä ulostepapanoita kookkaiden kuusten, koivujen sekä haapojen 

tyveltä. Liito-oravan piilottelevien elintapojen vuoksi tämä menetelmä on käytetyin ja samalla helpoin tapa 

selvittää lajin olemassaoloa tietyllä alueella.  

 

Suuret papanamäärät puun tyvellä ja tietyssä metsän osassa viittaavat yleensä pesintään ja pysyvään reviiriin. 

Papanoiden puuttuminen tai vähäinen määrä elinpiirivaatimukset täyttävältä metsäalueelta voi johtua siitä, 

että alueella asunut liito-orava on kuollut, eikä uutta asukasta ole sinne vielä ilmaantunut. Myös papanoiden 

maatuminen voi olla rehevällä kasvupaikalla karua ja kuivaa nopeampaa (Reunanen & Nikula 1998). 

 

Ympäristöhallinnon rekisteritiedoissa (Hertta-tietokanta) ei ole aiempia merkintöjä liito-oravasta Lumivaaran 

selvitysalueella. Rekisterin lähimmät tiedot lajista ovat Lumivaaran vaaraselänteen pohjoispäästä Lietekylän 

alueelta noin 2,5 kilometrin päässä selvitysalueen pohjoisrajasta. 

 



79 

 

Löydettyjen papanapuiden ja niiden lähistöltä havaittujen potentiaalisten pesäpuiden (kolopuut) sijainnit 

tallennettiin GPS-laitteelle.  Kartalla on esitetty ne Lumivaaran alueet, joilla liito-oravaa papanalöydösten 

perusteella esiintyy sekä ne alueet, jotka eivät kartoituksen perusteella olleet sillä hetkellä asuttuja, mutta 

joita voidaan pitää potentiaalisina liito-oravan elinalueina (Kartta 3.17.). 

  

Niillä alueilla, joilla merkkejä liito-oravasta löytyi, selvitettiin myös liito-oravametsän ympäristön metsien 

tilaa ja lajin mahdollisuutta liikkua asuttamaltaan metsäkuviolta niihin. 

Selvityksen epävarmuustekijät 

Liito-oravan esiintymisen selvitystapa on lajin ulostepapanoiden etsiminen pesä- ruokailu- ja levähdyspuiden 

alta. Menetelmä oikein toteutettuna antaa luotettavan tuloksen lajin olemassaolosta alueella. 

 

Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät tässä menetelmässä liito-oravalle sopivan metsätyypin tunnistamiseen 

ja ulostepapanoiden löytämiseen sen alueelta. Erittäin ratkaisevaa papanoiden löytymisen kannalta on 

selvitystyöntekijän kokemus ja tieto siitä, miten ja mistä papanoita pitää etsiä. 

 

Myös selvitettävän alueen laajuus ja sopivien puiden runsaus vaikuttavat papanoiden löytymisen 

todennäköisyyteen. Jos selvitysalueella on runsaasti pesintään soveltuvia kolopuita tai oravanpesiä, 

ruokailuun sopivia lehtipuita tai lepo- ja suojapaikoiksi sopivia vanhoja suojaisia kuusia, osa niiden 

alustoista saattaa jäädä tarkastamatta. Pienehköjen ulostepapanoiden huomaaminen saattaa olla myös 

vaikeaa, jos puun alla on paksu sammalkerros tai runsaasti varvikkoa tai ruohokasvillisuutta, joiden sekaan 

yksittäiset papanat saattavat hävitä. Papanoiden säilyvyydessäkin on eroa eri paikoilla – kuivilla paikoilla 

niiden maatuminen voi kestää kuukausia, kostealla pohjalla papanat voivat maatua huomaamattomiksi jo 

parissa viikossa. 

 

Alueen pohjoisosan puronotkoissa ja niiden ympäristöjen laajoilla rehevillä alueilla oli erittäin runsaasti 

suuria kuusia ja paikoin myös haapoja. Kaikkia sopivien puiden alustoja ei pystytty tutkimaan vaan niistäkin 

valittiin lajille parhaiten käyvät. 

Selvitystyön tulokset 

Liito-oravalle ilmakuvista potentiaalisiksi esiintymispaikoiksi todetut metsäkuviot, kuten puronotkojen ja 

rinnekuusikoiden alueet tarkastettiin papanakartoitusmenetelmällä 29.5.–7.6.2012. Sen lisäksi kartoitettiin 

samalla menetelmällä muiden inventointien aikana ne selvitysalueella sijaitsevat ympäristöt, jotka todettiin 

mahdollisesti liito-oravalle sopiviksi. 

 

1.1 Vaaranrinnan puron ympäristö 

Kartoituksissa löytyi yksi liito-oravan elinpiiri (1.1a) aivan selvitysalueen pohjoisrajalta 

Vaaranrinnanpuron notkosta (kartta 3.17.). Alueella on muutamien kymmenien hehtaarien alueella 

vanhaa tai vanhahkoa kuusivaltaista korpea sekä laajoja nuorehkoja, lehtipuuvaltaisia lehtokorpia. 

Lehtokorvissa kasvaa myös liito-oravalle tärkeitä haapaa ja harmaaleppää. On todennäköistä, että 

lajin elinpiiri jatkuu selvitysalueen pohjoispuolelle, missä on runsaasti sopivaa ympäristöä. Metsän 

nuorimmissa osissa ei ole pesintään sopivia kolopuita, mutta niissä on lajille runsaasti ravintoa. 

Vanhan metsän alueella on kookasta kuollutta ja lahoa pystypuuta, joka turvaa liito-oraville riittävän 

pesäkolojen saannin. 

 

Alueen ympäristön metsät ovat varttuneita taimikoita, idässä on tuore avohakkuualue, joita halkovat 

puronotkoihin jätetyt vanhan metsät kaistaleet. Näitä kapeita johtolinjoja pitkin liito-oravilla on 

mahdollisuus liikkua läheisille vanhan metsän kuvioille koilliseen ja etelään sekä lounaaseen 

Peuravaaran Natura2000 -alueelle. 

 

Lumivaaran alueelta löytyi selvityksissä myös useita liito-oravalle potentiaalisia reheviä vanhan 

metsän alueita (Kartta 3.17.).  
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1.2 Jänispuron ympäristö 

Puronotkon länsipuolella esiintyy runsaasti saniaiskorpea ja lehtomaista kangasta sekä paikoin 

lehtoa. Kahden hieman isomman puron lisäksi kohteella on useita vesilain mukaisia lähteitä ja 

noroja. Alueella on paljon suuria liito-oravalle sopivia kuusia ja haapoja. Lajille potentiaalinen alue 

jatkuu yhtenäisenä Peuravaaran Natura2000 alueelle. Suurin osa kuviosta on myös metsälain 

mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä. 

 

Kuviolta on esteetön liikkumisen mahdollisuus Peuravaaran alueelle. Idässä alue rajoittuu 

varttuneeseen taimikkoon ja pohjoisesta on kulkuyhteys puronvartta pitkin Vaaranrinnanpuron liito-

orava-alueelle. 

 

1.3 Rinnesuolta laskevan puron yläosa 

Puron ympäristössä on runsaasti suuria kuusia ja jonkin verran isoja lehtipuita, paikoin esiintyy 

ruohokorpea. Puro on sekä vesi- että metsälakikohde. Ympäristön vanhat kuusimetsät ovat liito-

oravalle liian karuja. 

 

Liito-oravan on mahdollista liikkua alueelle yhtenäistä metsää pitkin vain pohjoisesta ja koillisesta. 

Itään ja etelään johtavat puronvarsien kapeat kuusimetsäkaistaleet päättyvät nuoriin taimikoihin tai 

tuoreille hakkuualueille.  

 

1.4 Rinnesuolta laskevan puron alaosa 

Alempana saman rinnesuolta laskevan puron varressa oleva kuusimetsäsaareke, jossa on 

saniaiskorpea. Suuria kuusia ja muutamia isoja lehtipuita esiintyy erityisesti puron välittömässä 

läheisyydessä.  

 

Ainoa potentiaalinen kulkuyhteys alueelle on puronotkoa pitkin kohteen 1.3 kautta. Muilta osin 

kohteen ympäristö on nuorta tai varttunutta taimikkoa. 

 

1.5 Rinnesuon länsipuoli 

Kuvio on Rinnesuon länsipuolella oleva pienehkö lehtomainen alue, jolla runsaasti nuorta lehtipuuta 

ja paikoin suuria kuusia. 

 

Lännestä kohde rajoittuu avoimeen Rinnesuohon ja etelästä melko pian tuoreeseen hakkuuaukeaan. 

Kaakosta lajin liikkuminen alueelle on mahdollista nuorta kuusimetsää pitkin, jonka on seassa 

runsaasti lehtipuuta. Koillisesta on suora yhteys karun vanhan metsän kautta aina Peuravaaran 

Natura -alueelle asti.  

 

Vaikka edellä luetelluilla kuvioilla 1.2–1.5 on lajille sopivaa elinympäristöä, merkkejä liito-oravasta ei niiltä 

kuitenkaan etsinnöissä löytynyt. Kohteeseen kiinni tulevan Natura 2000 -alueen, Peuravaaran metsät ovat 

suurelta osin reheviä aarnikuusikoita ja liito-oravan esiintyminen sen alueella on hyvin todennäköistä. 

 

On mahdollista, että liito-oravaa esiintyy joillakin edellä mainituista alueista. Niillä oli erittäin runsaasti 

lajille tyypillisiä isoja kuusia ja haapoja, joten yksittäisiä papanapuita on voinut jäädä löytymättä. Reviirin 

ydinaluetta niillä ei kuitenkaan keväällä 2012 ollut. 

 

Puiden alustoja tarkkailtiin monella muullakin, lajin elinpiiriksi huonommin sopivalla paikalla 

selvitysalueella. Noille alueille yhteinen piirre on, että vaikka metsä iältään ja yleiseltä habitaatiltaan olisi 

kelvollista liito-oravalle, niiltä puuttuvat kokonaan lajille tärkeät ravintokasvit haapa ja harmaaleppä. Myös 

kuuset olivat usein tiheästi oksaisia lähes maahan asti. Sen vuoksi on epätodennäköistä, että alueilla olisi 

liito-oravia.  
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Laakeat vaaran lakialueet ovat laajasti koivuvaltaisia, mutta siitä huolimatta liito-oravalle liian karuja 

elinympäristöjä ja niillä ei ole lainkaan kolopuita. Lakialueen ja ylärinteiden rehevimmät puronotkot ja 

korpipainanteet eivät ole kooltaan riittävän suuria liito-oravan elinpiireiksi.  

Kartta 3.17. Liito-oravan esiintymisalueet ja sille sopivat elinalueet Lumivaaran selvitysalueella 2012. 
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Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

Lumivaaran selvitysalueen pohjoisrajalla Vaaranrinnanpuron varressa on liito-oravan elinpiiri. Lajin 

ulostepapanoita löytyi suppealla alueella monien puiden alta puron läheisyydestä. Osa-alue, jolta papanat 

löydettiin, ei kooltaan riitä lajin elinpiiriksi. Onkin hyvin todennäköistä, että elinpiiri jatkuu selvitysalueella 

ympäröivälle vanhan metsän alueelle sekä selvitysalueen ulkopuolelle pohjoiseen. Selvitysalueella 

löytöpaikan ympärillä olevalta lajille sopivalta biotoopilta ei papanoita nyt löydetty. 

 

Selvitysalueella on liito-oravan reviirin lisäksi muuallakin lajille sopivaa elinympäristöä. Lajille parhaiten 

sopivat metsät ovat selvitysalueen luoteiskulmassa sijaitseva Jänispurojen ympäristö, lehtomainen kuvio 

Rinnesuon länsipuolella sekä alueen eteläosan halki virtaavan puronvarren vanhat rehevät korpikuusikot. 

Näiltä ei kuitenkaan löydetty vuoden 2012 selvityksissä merkkejä liito-oravasta. 

 

Muualla selvitysalueella liito-oravan esiintyminen on varsin epätodennäköistä. 

 

Ympäristöhallinnon Hertta -tietokannassa on tiedot liito-oravan esiintymisestä Lumivaaran pohjoisosassa 

noin 2,5 km selvitysalueen pohjoispuolella. 

 

Alustavan tuulivoiman tornipaikkojen sijoitussuunnitelman mukaisesta maankäytöstä ei aiheudu muutoksia 

löydetylle liito-oravan elinpiirille tai lajille potentiaalisille alueille. Vaaranrinnanpuron varresta löytynyt liito-

oravan elinpiiri on otettava tuulivoiman rakentamista suunniteltaessa lain edellyttämällä tavalla huomioon, 

jos tornien ja teiden sijoitussuunnitelmaan tulee muutoksia. 

 

Suurelta osin liito-oravalle hyvin sopivat elinympäristöt ovat alueilla, jotka ovat myös metsälaki- ja osin 

vesilakikohteita. Alueet olisi hyvä säästää tuulivoiman rakentamisen vaikutuksilta kohdentamalla tielinjat ja 

tornipaikat muualle selvitysalueella.  
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3.3.2.2. Lepakkoselvitys 

Johdanto 

Suomessa tavattavat lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa. 

Suomi on ratifioinut vuonna 1999 EUROBATS-sopimuksen, jonka mukaan esimerkiksi lepakoiden tärkeät 

ruokailualueet tulisi ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Nykytiedon mukaan tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin ovat ensisijaisesti törmäyskuolleisuus ja 

pyörivien lapojen liikkeestä johtuvan ilmanpaineenvaihtelun aiheuttamat verisuonivauriot ja sisäiset 

verenvuodot. Häiriön ja ympäristömuutosten vaikutus taas on todettu varsin pieneksi. 
 
Kainuun alueelta on hyvin vähän lepakkotietoutta. Lepakoiden esiintymisestä hankealueella ei ole 

aikaisempaa tietoa. Sijainti pohjoisessa sisämaassa vähentää lepakkohavaintojen todennäköisyyttä ja rajaa 

löydettävissä olevaa lajistoa nykytiedon mukaan merkittävästi. Todennäköisimmät lajit Kainuun alueella 

ovat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Pohjanlepakosta tehdään vuosittain runsaasti 

havaintoja eri puolilla Kainuuta, mutta muista lajeista niitä on vain yksittäisiä. Lajeista suurimman 

törmäysriskin omaa pohjanlepakko. Se ei karta avoimia alueita ja saalistaa selvästi muita lajeja 

korkeammalla, pääsääntöisesti kuitenkin selvästi voimaloiden lapakorkeuden alapuolella. 
 
Alueen sijainnin pohjoisessa sisämaassa, täysin metsäisen ympäristön sekä vähäisen vesistöjen määrän 

perusteella päädyttiin lepakkokartoitusohjeen (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012) pohjalta ns. 

alustavaan lepakkoselvitykseen. Siinä selvitetään kolmella kartoituskerralla alueen lepakkolajit ja niiden 

esiintymisalueet. Muiden kartoitusten yhteydessä kartoitettiin lepakoille sopivia koloja ja rakennuksia. Niitä 

ei kuitenkaan tutkittu sisäpuolelta lepakoiden löytämiseksi. Kainuun ELY-keskuksella käydyn keskustelun 

(Maarit Vainio, Jouko Saastamoinen) pohjalta hankealueella ei ole tarvetta erilliseen muutonaikaiseen 

lepakkokartoitukseen. 

Selvitysalueen yleiskuvaus 

Hankealue on pinta-alaltaan 4,55 km
2
. Sen pohjois- ja etelärinteille tulee kaksi metsäautotietä, joiden varrella 

on runsaasti nuoria taimikoita. Alueen metsät ovat muuten pääosin sotien jälkeisten hakkuiden jälkeen 

kehittyneitä VMT-kuusikoita ja kitukasvuisia koivikoita. Sillä on kaksi hieman laajempaa avointa suoaluetta, 

Rinnesuo ja Määtänkuljunsuo. Rajauksen sisällä ei ole yhtään rakennusta, mutta alueen pohjois- ja 

koillispuolella on kahden kilometrin säteellä useita taloja piharakennuksineen. Selvästi erottuvia lepakoille 

sopivia johtolinjoja ovat mm. metsätiet, lakialueen vanhat tiepohjat, suoreunat ja useat puronotkot. 

Kartoitusmenetelmät ja -alueet 

Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueella selvitettiin lepakoiden esiintymistä kolmella eri 

selvityskierroksella kunkin suunnitellun kahdeksan tuulivoimalatornin ympäristössä. Kartoitukset toteutettiin 

pääosin kävellen, mutta myös autolla lyhyitä matkoja siirtyen ja samalla detektorilla kuunnellen. 

Kolmannella kierroksella kartoitettiin myös alueen lähistöä, mm. koillispuolen taloryhmän ympäristössä. 

Kartoitusreitit on esitetty kartalla (Kartta 3.18.). Käytössä oli kaksi Ciel-Electroniquen CDB 301 mallin 

detektoria, joissa on mahdollista käyttää yhtä aikaa sekä heterodyne että taajuusjako-ominaisuuksia. Eli 

laitteella voi kuunnella toisella korvalla koko lepakkolajiston taajuusaluetta ja siten löytää mahdollisimman 

paljon lepakoita sekä toisella kapeampaa taajuusaluetta, jolloin laji voidaan myös määrittää. Lisäksi käytössä 

oli digitaaliset tallentimet, joilla epävarmat äänet voitiin tallentaa ja määrittää myöhemmin tietokoneella. 
 
Lepakkokartoitusohjeen (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012) suosituksista poikettiin yölämpötilan 

osalta (yli +10 ºC), koska Kainuun alkukesässä ei välttämättä ole yhtään niin lämmintä yötä. Kartoitukset 

tehtiin, jos sääennuste oli luvannut yölämpötilaksi vähintään +5 ºC. Kulkureitit metsässä pyrittiin 

työturvallisuuden takia suunnittelemaan niin, ettei paljon harsintajätettä käsittävillä tai voimakkaasti 

ojitetuilla alueilla jouduttu kulkemaan pimeässä. Tielinjat kartoitettiin käytännössä useampaan kertaan yhden 

kierroksen aikana. Pohjoisrinteen tielinja inventoitiin vain ensimmäisellä ja kolmannella kierroksella. 
 
Alueella vesistöt ovat kapeita vaaranrinnepuroja sekä pienialainen rimmikko Määtänkuljunsuolla. 
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Menetelmien epävarmuustekijät 

Kartoittajilla on vain vähän kokemusta lepakoista ja niiden havainnoinnista. Kokemus koskee vain 

Kainuussa laajimmin levinnyttä lajia pohjanlepakkoa, josta tehdään vuosittain lintujen yölaulajakartoitusten 

yhteydessä 5-10 havaintoa.  

 

Kesä 2012 oli Kainuussa poikkeuksellisen sateinen. Sen takia hyviä kartoitussäitä jouduttiin pahimmillaan 

odottamaan lähes kaksi viikkoa. Lepakkokartoitusohjeesta päätettiin jo etukäteen poiketa yölämpötilan osalta 

(yli +10 ºC), koska yleensä alkukesän yöt ovat Kainuussa selvästi sitä kylmempiä. Lumivaaran kartoituksissa 

yölämpötilat olivat kaikilla selvityskerroilla yli +7 ºC. 

 

Selvitysalue on pinta-alaltaan 4,55 km
2
, joten koko alueen tarkka kartoittaminen lepakoiden osalta on 

hankalaa. Laskenta-aineisto perustuu linjalaskentapohjaiseen otantaan alueen lepakkolajistosta. Linjalaskenta 

antaa hyvän kuvan alueella tyypillisistä ja yleisistä lajeista, mutta harvinaiset lajit jäävät helposti löytymättä. 

Tällä menetelmällä ei myöskään löydetä lajin kaikkia lisääntymis- ja levähtämisalueita. Mahdolliset 

lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet voidaan kartoittaa suurelta osin yhdistämällä menetelmään 

päivällä tapahtuva biotooppikartoitus. 

 

Kainuun alueen lepakkolajistosta tai lepakoiden runsaudesta ei ole olemassa tutkittua tietoa. Dokumentoituja 

lepakkohavaintojakin on erittäin vähän. Siksi vertailuaineistoa tämän selvityksen kartoituslaskentojen 

tuloksiin ei ole saatavissa. 

 

Radiolähetintutkimuksin on osoitettu, että pohjanlepakko ja isoviiksisiippa saalistavat laajalla alueella. 

Ruokailualueiden etäisyys lisääntymis- ja levähdysalueilta voi selvitysten mukaan olla kolme kilometriä 

(Kosonen, E. & Lilley, T. 2006; Vihervaara, P. 2008). Tämän säteen sisälle kesän lepakkohavainnoista 

mahtuu selvitysalueen ulkopuolella olevia vanhoja rakennuksia ja muita lepakoille sopivia lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja, joita ei tämän selvityksen yhteydessä tarkastettu. 
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Maastokartoitukset ja niiden tulokset 

Lepakkokartoitukset tekivät Teppo ja Pekka Helo. Kartoitukset aloitettiin kahdella ensimmäisellä 

kierroksella, jolloin yön hämärä- ja pimeäaika on näin pohjoisessa lyhyt, 15 minuuttia auringonlaskun 

jälkeen, ja viimeisellä kierroksella vasta puolen yön aikaan. Kartoitukset lopetettiin viimeistään 15 minuuttia 

ennen auringonnousua. Detektorin toinen kanava oli säädetty kuuntelemaan kaikkia taajuuksia. Toisella 

kanavalla kuunneltavaa taajuutta vaihdeltiin 30–45 kHz välillä. 

 

Kesä 2012 oli poikkeuksellisen sateinen. Tästä johtuen lähes kaikki potentiaaliset yöt käytettiin 

lepakkoseurantoihin eri puolilla Kainuuta olevilla viidellä selvitysalueella. Heinäkuun alkuun suunniteltu 

toinen inventointikierros venyi sääolosuhteiden takia elokuun vaihteeseen. Kaikki inventoinnit saatiin 

kuitenkin tehdyksi sateettomalla ja lähes tyynellä säällä. 

 

Ensimmäinen lepakkoinventointikierros tehtiin 28.5.–2.6., toinen 27.7.–1.8. ja kolmas 29.8. Kolmannella 

kierroksella inventointi tehtiin kahden henkilön ryhmänä, jossa toinen kiersi metsäalueet ja toinen kartoitti 

pääosin tielinjoilta käsin. 

 

Lumivaara oli ainoa Luontokuva Pekka Helo Ky:n kesän 2012 viidestä selvitysalueesta, jolla ei havaittu 

yhtään lepakkoa. Kartoitusreitit on esitetty kartalla (Kartta 1). Tielinjojen kohdalla eri kierrosten reitit 

kulkevat päällekkäin. 

 

1. kartoituskierros 

Inventoinnit aloitettiin 28.5. ja 1.6. 15 minuuttia auringonlaskun jälkeen. Säätila kierroksen aikana 

oli puolipilvinen, yli +7 ºC ja tyyntä. Kartoitusreitit on esitetty kartassa (Kartta 1).  

 

2. kartoituskierros 

Inventoinnit aloitettiin 27.7. ja 31.7. noin 15 minuuttia auringonlaskun jälkeen. Säätila kierroksen 

aikana oli puolipilvinen, yli +9 ºC ja 0-3 m/s tuulta. Kartoitusreitit on esitetty kartassa (Kartta 1).  

 

3. kartoituskierros 

Inventoinnit aloitettiin 28.8. kello 23:50. Säätila kierroksen aikana oli hyvä: pilvinen, yli +8 ºC ja 1-2 

m/s tuulta. Kartoitusreitit on esitetty kartassa (Kartta 3.18).  

 

Yhteenveto ja johtopäätökset 

Lumivaara oli kesän 2012 selvityskohteista ainoa, jolla ei havaittu yhtään lepakkoa. Alueella 

todennäköisimmin tavattavan lajin, pohjanlepakon, potentiaalisimmat saalistusbiotoopit, kuten tielinjat ja 

soiden sekä hakkuuaukkojen reunat, tutkittiin detektorilla kaikkien kartoituskierrosten yhteydessä. 

Selvitysten perusteella alueella ei ole merkitystä lepakoiden kannalta. 

 

Vaaran alueella ei ole kalliokoloja tai muita merkittäviä lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueiksi 

kelpaavia kohteita. Yksittäisiä kolopuita alueella varmasti esiintyy.  
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Kartta 3.18. Hyrynsalmen Lumivaaran selvitysalueen lepakkohavainnot ja kuljetut kartoitusreitit. 
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3.3.3. Muut eläimet 

3.3.3.1. Viitasammakkoselvitys 

Johdanto 

Tämä viitasammakkoselvitys on osa Hyrynsalmen Lumivaaran alueella tehtyä tuulivoiman suunnittelualueen 

luontoarvoselvitystä, jonka VentusVis Oy on tilannut Luontokuva Pekka Helo Ky:ltä. 

Viitasammakkoselvityksen ovat tehneet Pekka Helo ja Teppo Helo. 

 

Viitasammakko (Rana arvalis) on hieman tavallista sammakkoamme (Rana temporaria) pienempi ja 

hentorakenteisempi, mutta yleisolemukseltaan ja väreiltään sitä suuresti muistuttava sammakkolaji. Tärkein 

sammakosta erottava tuntomerkki on lajin haukkuva soidinkurnutus. Ulkonäössä suurimmat erot ovat 

viitasammakon laajasti vaalea, yleensä kuvioton vatsapuoli ja sen tavallista sammakkoa kapeampi kuonon 

muoto. Varmin erottava tuntomerkki on viitasammakon sisimmän takavarpaan kova kookas kyhmy, joka on 

noin puolet varpaan pituudesta. Tavallisella sammakolla kyhmy on pienempi ja pehmeämpi (Terhivuo, J. 

1998, 2001). Tuntomerkki on kuitenkin hankala käyttää, koska se edellyttää sammakon kiinni- ja käteen 

ottamista. 

 

Lajin levinneisyys yltää Koillis-Ranskasta Keski- ja Pohjois-Euroopan ja edelleen Venäjän läpi Siperian 

keskiosiin. Suomessa lajia on lähes koko maassa, vain pohjoisimmassa Lapissa se on hyvin vähälukuinen tai 

puuttuu kokonaan. Suurimmassa osassa maatamme laji on sopivissa elinympäristöissä tavallinen ja melko 

runsas, mutta voi melko tiukkojen elinympäristövaatimustensa vuoksi kuitenkin puuttua karuilla seuduilla 

laajoiltakin alueilta. 

 

Viitasammakon elinympäristöä ovat vetiset rantaluhdat niin meren, järvien, lampien, jokien kuin purojenkin 

rannoilla (Terhivuo, J. 1998, 2001). Pieniltä luhdilta laji yleensä kuitenkin puuttuu, varsinkin puronvarsien 

puuston sulkemassa ympäristössä. Viitasammakkoa on myös parhailla luhtasoilla, muta- ja savikaivannoissa 

sekä turvetuotantoalueiden ruohoa kasvavissa tulvalammikoissa. Laji puuttuu tavallisen sammakon 

asuttamista karuista ja korkean kasvillisuuden reunustamista pienvesistä. 

 

Viitasammakon pääsee näkemään luonnossa harvoin. Se piiloutuu sukeltamalla pohjaan luhdan 

kasvillisuuden sekaan ihmisen tai muun vaaran lähestyessä. Piilossaan se voi pysytellä kymmeniä 

minuutteja. 

 

Lajin ääni on yleensä 50–100 metriä kuuluva kva, joka ei ole yhtä matala kuin tavallisen sammakon 

kurnutus. Yleensä ääni kuuluu noin sekunnin välein tasaisesti toistuvana. Se voi kiivaimman soitimen aikana 

kuitenkin toistua selvästi tiheämpinäkin sarjoina, joiden välissä on taukoja. Parhailla elinpiireillä äänessä voi 

olla yhtä aikaa kymmeniä kurnuttajia, jolloin äänistä muodostuu tasainen yhtenäinen häly. Vilkkainta ääntely 

on lämpiminä öinä hämärän ajan, mutta laji kurnuttaa myös lämpiminä aurinkoisina päivinä. 

 

Viitasammakon kantojen oletetaan kärsivän maa- ja vesirakentamisesta, ojituksista ja niitä seuraavasta 

elinalueiden kuivumisesta, elinympäristön happamoitumisesta ja kemikalisoitumisesta, ilmastonmuutoksesta 

ja UV-säteilyn lisääntymisestä (Ympäristöministeriö 2010). Suomessa lajia ei ole luokiteltu uhanalaiseksi. Se 

kuuluu kuitenkin EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeihin. Sen vuoksi lajin esiintyminen selvitettiin 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueella. 
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Aineisto ja arviointimenetelmät 

Laji on helpoin löytää keväällä soidinhaukunnan avulla. Soidinkausi alkaa muutamia päiviä sen jälkeen, kun 

jää on sulanut soidinpaikalta. Se jatkuu kahdesta kolmeen viikkoa. Kainuussa soidinkausi ajoittuu aikaisina 

keväinä toukokuulle. Myöhäisinä keväinä ja maakunnan viimeksi jäistä vapautuvilla alueilla soidinkausi voi 

jatkua lähelle kesäkuun puoliväliä. 

 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueella alustava selvitystyö tehtiin etsimällä kartasta sellaiset vesistökohteet, 

joiden rannoilla voisi olla lajille sopivaa elinympäristöä. Löydettyjen kohteiden laatu tarkastettiin heti lumien 

lähdettyä käymällä paikalla päiväsaikaan muun selvitystyön yhteydessä. Sopivia lisääntymisalueita etsittiin 

myös keväällä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitysten yhteydessä maastossa liikuttaessa. 

Menetelmien epävarmuustekijät 

Käytetyn selvitysmenetelmän epävarmuustekijät liittyvät tehtyyn esivaiheen karttatulkintaan, varsinaisen 

kuunteluajankohdan lämpötilaan sekä tarkastustyön tekijöiden aikaisempaan kokemukseen lajista. 

 

Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella ei ole järviä tai lampia. Karttatutkinnassa tulkittiin mahdollisiksi 

viitasammakon esiintymispaikoiksi kaikki suot ja puronvarret, joissa ilmakuvissa näkyi edes vähäistä avointa 

luhtaa. Ne tarkastettiin maastossa muiden selvitystöiden yhteydessä. Silloin liikuttiin laajasti myös alueilla, 

joita ei kartalta arvioitu lajille sopiviksi. On epätodennäköistä, että alueella olisi jäänyt edes pieniä 

viitasammakolle sopivia alueita huomaamatta. 

 

Lajin kuunteluun Lumivaaralla käytetyn illan ja yön 28.–29.5.2012 sää oli hyvä. Aamuyöstä lämpötila laski 

vain muutamaan lämpöasteeseen, mikä saattoi vaikuttaa lajin ääntelyaktiivisuuteen. On epätodennäköistä, 

että sää kuitenkaan vaikutti lopputulokseen.  

 

Viitasammakko on sekä Pekka Helolle että Teppo Helolle hyvin tuttu laji vuosikymmenten ajalta. 

Kummallakin on vankka kokemus lajin elinympäristöstä, ääntelyolosuhteista ja ääntelystä.  

Selvityksen tulokset 

Lumivaaran tuulivoiman hankealueella ei löydetty kartta- ja maastotarkastelussa yhtään lajille erityisen 

sopivaa elinympäristöä. Mahdollisiksi esiintymisympäristöiksi todettiin selvitysalueen pohjoisosan 

Määtänkuljunsuo, vaaran etelärinteen Rinnesuo ja Rinnesuon alta kaakkoon lähtevän Sopasenpuron ranta-

alueet. Yksikään mainituista paikoista ei ole lajille tyypillistä vetistä ruoholuhtaa. 

 

Näillä alueilla ei kuultu eikä nähty yhtään viitasammakkoa selvitysten aikana. 

 

Viitasammakon mahdollisiksi esiintymispaikoiksi todetuilla alueilla lajia etsittiin kuuntelemalla 28.–

29.5.2012 välisenä yönä lepakkoselvityksen yhteydessä. Yhdelläkään paikalla ei kuultu viitasammakkoa. 

Yhteenveto ja toimenpidesuositukset  

Viitasammakolle mahdollisesti sopivat elinympäristöt Lumivaaran tuulivoiman selvitysalueella etsittiin 

karttatulkinnoilla ja maastotöiden aikana. Lajille mahdollisiksi esiintymispaikoiksi todetuilla alueilla käytiin 

etsimässä lajia kuuntelemalla 28.–29.5.2012 välisenä yönä. Yhdeltäkään tutkituista alueista ei löytynyt 

viitasammakkoa.  

 

Selvitysalueella ei ole tutkimatta jääneitä lajille sopivia elinympäristöjä. Alueella ei ole pysyviä 

viitasammakon elinpiirejä. 

 

Koska viitasammakko ei kuulu Lumivaaran hankealueen eläinlajistoon eikä alueella ole lajille tyypillisiä 

elinympäristöjä, lajia ei tarvitse ottaa huomioon Lumivaaran tuulivoimahanketta suunniteltaessa. 
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4. Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet 

Lumivaaran hankealueella ei ole luonnonsuojelu- tai Natura 2000-alueita. Se kuitenkin rajoittuu lännestä 

suoraan Natura 2000-alueeseen, Säkkisenlatvasuo – Jännesuo – Lamminsuo ja Peuravaara (FI1200055). Alue 

koostuu toteutetusta soidensuojeluohjelman alueesta ja Peuravaaran vanhojen metsien suojelukohteesta. 

Yhteistä rajaa alueilla on hieman yli kaksi kilometriä. 

Säkkisenlatvasuo – Jännesuo – Lamminsuo ja Peuravaara alue rajoittuu Lumivaaran hankealueeseen 

Peuravaaran vanhan metsän alueen osalta, joka on yksi Kainuun alueen hienoimmista aarnikuusikoista. 

Peuravaaran alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. 

Peuravaaran alueen arvo perustuu luontotyyppien lisäksi vanhan metsän lajistoon. Alueen lintulajistoa on 

selvitetty kainuulaisten lintuharrastajien toimesta jo 1990-luvulta lähtien. Vaara on yksi Länsi-Euroopan 

parhaista sinipyrstöpaikoista ja sillä on vahvat vanhan metsän lajien kannat mm. palokärjen, pikkusiepon, 

pohjantikan, idänuunilinnun, peukaloisen ja puukiipijän osalta (KLY, arkisto 2012).  

Lähimmät voimalatornit on alustavassa suunnitelmassa sijoitettu alle 200 metrin päähän Natura 2000-alueen 

rajasta. Metsälajien osalta törmäyskuolleisuus on vähäistä. Voimaloiden häiriövaikutusta vanhan metsän 

lajien osalta on vaikea arvioida eikä sitä ole tutkittu vastaavalla alueella.  

 
Kartta 4.1. Lumivaaran hankealueen sijoittuminen suhteessa viereiseen Peuravaaran vanhan metsän 

alueeseen.  
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Liite 1 

 

LUMIVAARA

Selvitysruudun numero 1 2 3 4 5 6 7 8

Lajit

Metsäriidenlieko Lycopodium annonitum ssp. annonitum x x x x x x x

Kangaskeltalieko Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum x

Metsäkorte Equisetum sylvaticum x

Metsäalvejuuri  Dryopteris carthusiana x x x x x x

Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris x x x

Kuusi Picea abies x x x x x x x x

Siperianlehtikuusi Larix sibirica x

Mänty Pinus sylvestris x x

Kataja Juniperus communis x x x x x x x x

Rauduskoivu Betula pendula x x x x x x x

Hieskoivu Betula pubescens x x x x x x x x

Kiiltopaju Salix phylicifolia x x

Mustuvapaju Salix myrsinifolia x x

Virpapaju Salix aurita x

Raita Salix caprea x x x x

Haapa Populus tremula x x x x x

Kanerva Calluna vulgaris x x

Suokukka Antromeda polifolia x x

Isokarpalo Vaccinium oxycoccos x

Puolukka Vaccinium vitis-idaea x x x x x x x x

Juolukka Vaccinium uliginosum x x x x x x x

Mustikka Vaccinium myrtillus x x x x x x x x

Nuokkutalvikki Orthilia secunda x x

Variksenmarja Empetrum nigrum x x x x x x x

Metsätähti Trientalis europaea x x x x x x x x

Hilla Rubus chamaemorus x x x

Vattu Rubus idaeus x x x

Pihlaja Sorbus aucuparia x x x x x x x x

Maitohorsma Epilobium angustifolium x x x

Ruohokanukka Cornus suecica x x x x x x x x

Vanamo Linnaea borealis x x x x x x x x

Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum x x x x x x x x

Kangasmaitikka Melampyrum pratense x x x x x x x x

Kultapiisku Solidago virgaurea x x x x x x x

Ahojäkkärä Gnaphalium sylvaticum x

Suokeltto Crepis paludosa x

Ahokeltano Hieracium vulgata coll. x

Oravanmarja Maianthemum bifolium x x x x x x x x

Maariankämmekkä Dactylorhiza maculata x x

Jouhivihvilä Juncus filiformis x x x

Konnanvihvilä Juncus bufonius x

Rantavihvilä Juncus alpinoarticulatus coll. x

Kevätpiippo Luzula pilosa x x x x x x x x

Tupasvilla Eriophorum vaginatum x x

Tähtisara Carex echinata x

Harmaasara Carex canescens x x x

Polkusara Carex brunnescens x x x x

Hentosara Carex disperma (NT) x

Pallosara Carex globularis x x x

Riippasara Carex magellanica x x

Rahkasara Carex pauciflora x x

Kylänurmikka Poa annua x

Nurmilauha Deschampsia cespitosa x x x

Metsälauha Deschampsia flexuosa x x x x x x x x

Nurmirölli Agrostis capillaris x x x

Kastikka Calamagrostis spp (lehtiä) x

Siniheinä Molinia caerulea x x x
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Liite 1a 

Lajit 
Vaaranrinnan 

puro Jänispuro 

Metsäriidenlieko Lycopodium annonitum ssp. annonitum x x 

Katinlieko Lycopodium clavatum x 
 Kangaskeltalieko Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum x 
 Suokorte Equisetum palustre x x 

Lehtokorte Equisetum pratense 
 

x 

Metsäkorte Equisetum sylvaticum x x 

Peltokorte Equisetum arvense x 
 Korpi-imarre Phegopteris connectilis x x 

Metsäalvejuuri  Dryopteris carthusiana x x 

Isoalvejuuri Dryopteris expansa x x 

Hiirenporras Athyrium filix-femina x x 

Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris x x 

Kuusi Picea abies x x 

Mänty Pinus sylvestris 
 

x 

Kataja Juniperus communis x x 

Rantarentukka Caltha palustris ssp. palustris x x 

Rönsyleinikki Ranunculus repens x x 

Niittyleinikki Ranunculus acris ssp. acris x x 

Rauduskoivu Betula pendula x x 

Hieskoivu Betula pubescens x x 

Vaivaiskoivu Betula nana 
 

x 

Harmaaleppä Alnus incana x x 

Lehtotähtimö Stellaria nemorum x x 

Heinätähtimö Stellaria graminea x 
 Nurmihärkki Cerastium fontanum 

 
x 

Puna-ailakki Silene dioica x 
 Suo-orvokki Viola palustris x x 

Korpiorvokki Viola epipsila x x 

Kiiltopaju Salix phylicifolia x x 

Mustuvapaju Salix myrsinifolia x x 

Raita Salix caprea x x 

Haapa Populus tremula x x 

Kanerva Calluna vulgaris x x 

Suopursu Ledum palustre 
 

x 

Suokukka Andromeda polifolia 
 

x 

Isokarpalo Vaccinium oxycoccos x x 

Puolukka Vaccinium vitis-idaea x x 

Juolukka Vaccinium uliginosum x x 

Mustikka Vaccinium myrtillus x x 

Pikkutalvikki Pyrola minor x x 

Etelänisotalvikki Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia x 
 Nuokkutalvikki Orthilia secunda x x 

Tähtitalvikki Moneses uniflora x 
 Variksenmarja Empetrum nigrum x x 

Metsätähti Trientalis europaea x x 

Vilukko Parnassia palustre 
 

x 
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Lajit 
Vaaranrinnan 

puro Jänispuro 

Mesiangervo Filipendula ulmaria x x 

Hilla Rubus chamaemorus x x 

Mesimarja Rubus arcticus x 
 Lillukka Rubus saxatilis x x 

Vattu Rubus idaeus x x 

Ojakellukka Geum rivale x x 

Kurjenjalka Potentilla palustris x x 

Pihlaja Sorbus aucuparia x x 

Tuomi Prunus padus x x 

Valkoapila Trifolium repens x 
 Maitohorsma Epilobium angustifolium x x 

Suohorsma Epilobium palustre x x 

Pohjanhorsma Epilobium hornemannii x 
 Käenkaali Oxalis acetosella x x 

Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum x x 

Ruohokanukka Cornus suecica x x 

Koiranputki Antchriscus sylvestris x 
 Karhunputki Angelica sylvestris x x 

Rantamatara Galium palustre x x 

Vanamo Linnaea borealis x x 

Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum x x 

Kangasmaitikka Melampyrum pratense x x 

Ketosilmäruoho Euphrasia stricta x 
 Pikkulaukku Rhinanthus minor x 
 Kultapiisku Solidago virgaurea x x 

Ahojäkkärä Gnaphalium sylvaticum x x 

Ahokissankäpälä Antennaria dioica (NT) x x 

Leskenlehti Tussilago farfara x 
 Syysmaitiainen Leontodon autumnalis x 
 Pohjansinivalvatti Cicerbita alpina x x 

Suokeltto Crepis paludosa x x 

Ahokeltano Hieracium vulgata coll. x x 

Sudenmarja Paris quadrifolia x x 

Oravanmarja Maianthemum bifolium x x 

Maariankämmekkä Dactylorhiza maculata x x 

Kalkkimaariankämmekkä  Dactylorhiza fuchsii (NT) 
 

x 

Harajuuri Corallorhiza trifida x x 

Jouhivihvilä Juncus filiformis x x 

Rantavihvilä Juncus alpinoarticulatus 
 

x 

Sykeröpiippo Luzula sudetica x x 

Kevätpiippo Luzula pilosa x x 

Tupasluikka Trichophorum cespitosum 
 

x 

Lettovilla Eriophorum latifolium x 
 Luhtavilla Eriophorum angustifolium 

 
x 

Tupasvilla Eriophorum vaginatum x x 

Jänönsara Carex ovakis 
 

x 

Tähtisara Carex echinata x x 

Harmaasara Carex canescens x x 
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Lajit 
Vaaranrinnan 

puro Jänispuro 

Polkusara Carex brunnescens x x 

Hentosara Carex disperma (NT) x x 

Luhtasara Carex vesicaria 
 

x 

Pallosara Carex globularis x x 

Riippasara Carex magellanica x x 

Jokapaikansara Carex nigra ssp. nigra 
 

x 

Rahkasara Carex pauciflora 
 

x 

Tupassara Carex nigra ssp. juncella 
 

x 

Nuokkuhelmikkä Melica nutans x 
 Nurmilauha Deschampsia cespitosa x x 

Metsälauha Deschampsia flexuosa x x 

Tuoksusimake Anthoxanthum odoratum 
 

x 

Hoikkarölli Agrostis clavata (VU) x x 

Nurmirölli Agrostis capillaris x 
 Korpikastikka Calamagrostis purpurea x x 

Pohjantähkiö Phleum alpinum x x 

Tesma Milium effusum x x 

Siniheinä Molinia caerulea 
 

x 

Jäkki Nardus stricta (NT) 
 

x 
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Kääpäluettelo, vuoden 2012 inventoinnit

Hyrynsalmi, Lumivaara

x = Tavattu alueella, lukumäärä ei tiedossa
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Lajia: 5 4 14 12 5 10 7 11 31 65

Lampaankääpä Albatrellus ovinus x

Pajunkääpä Antrodia macra x

Mesipillikääpä Antrodia mellita NT 1

Rivikääpä Antrodia serialis 1 1 1 x

Kelokääpä Antrodia sinuosa x

Katkokääpä Antrodia xantha x

Sitruunakääpä Antrodiella citrinella NT 1

Luukääpä Antrodiella faginea x

Sitkokääpä Antrodiella pallescens 1 1 1 x

Tuhkakääpä Bjerkandera adusta 1 1 1 x

Karikekääpä Byssoporia mollicula x

Hartsikääpä Ceriporiopsis pseudogilvesvens 1 1 x

Pörrökääpä Cerrena unicolor 1 1 1 3 3 x

Hopeakääpä Cinereomyces lindbladii x

Taulakääpä Fomes fomentarius 11 1 2 3 3 3 57 1 8 81 x

Kantokääpä Fomitopsis pinicola 1 2 2 3 5 x

Rusokantokääpä Fomitopsis rosea NT 1 1 1 4

Aidaskääpä Ganoderma sepiarium 19 4 1 5 4 29 x

Tikankääpä Gloeoporus dichrous x

Okrakääpä Hapalopilus rutilans 1 1 2 2 x

kuusenjuurikääpä Heterobasidion parviporum x

Pakurikääpä Inonotus obliquus 1 1 2 2 x

Ketunkääpä Inonotus rheades x

Tervakääpä Ischnoderma benzoinum x

Kermakarakääpä Junghuhnia luteoalba x

Koivunhelttakääpä Lenzites betulinus 3 1 3 x

Punahäivekääpä Leptoporus mollis x

Puuterikääpä Oligoporus ptychogaster 1 1 x

Korokääpä Oligoporus sericeomollis 1 1 x

Kuusenkääpä Phellinus chrysoloma 1 1 2 2 x

Raidankääpä Phellinus conchatus 1 1 2 2 x

Ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus x

Arinanakääpä Phellinus igniarius (coll.) 1 3 1 3 5 x

Levykääpä Phellinus laevigatus 2 1 2 x

Pikireunakääpä Phellinus lundellii 2 1 2 x

Aarnikääpä Phellinus nigrolimitatus x

Haavankääpä Phellinus tremulae 1 1 x

Riukukääpä Phellinus viticola 1 3 2 1 6 x

Pökkelökääpä Piptoporus betulinus 6 2 3 1 3 5 6 20 x

Talvikääpä Polyporus brumalis 1 1 1 x

Kevätkääpä Polyporus ciliatus x

Mustasukkakääpä Polyporus leptocephalus x

Selvitysr

uutu

Selvitys-

ruutujen

alueella
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Kääpäluettelo, vuoden 2012 inventoinnit

Hyrynsalmi, Lumivaara

x = Tavattu alueella, lukumäärä ei tiedossa
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Kolokääpä Porpomyces mucidus x

Pikkuhaprakääpä Postia alni x

Sinihaprakääpä Postia caesia x

Tahrahaprakääpä Postia fragilis x

Harmohaprakääpä Postia tephroleuca x

Karvashaprakääpä Postia stiptica x

Punakääpä Pycnoporus cinnabarinus 2 1 2 x

Rustokääpä Skeletocutis amorpha x

Limiludekääpä Skeletocutis borealis VU 1 1 1 19

Kuultoludekääpä Skeletocutis kuehneri x

Korpiludekääpä Skeletocutis odora NT 1

Poimulakkikääpä Spongiporus undosus x

Karvavyökääpä Trametes hirsuta x

Pinovyökääpä Trametes ochracea 1 17 3 27 4 48 x

Nukkavyökääpä Trametes pubescens 1 1 2 2 x

Valkovyökääpä Trametes velutina 1 1 2 2 x

Kuusenkynsikääpä Trichaptum abietinum 2 2 2 2 1 5 9 x

Männynkynsikääpä Trichaptum fuscoviolaceum 1 1 x

Liitukääpä Tyromyces chioneus 1 2 2 3 x

Oravuotikka Asterodon ferruginosus x

Känsäorvakka Cystostereum§ murraii NT 1

Tupasorakas Creolophus cirrhatus 2

pohjanrypykkä Phlebia centrifuga NT 2

Selvitysr

uutu

Selvitys-

ruutujen

alueella
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Lumivaaran Pesimälinnustoselvitykset 2012

Selvitysruutu
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Metsäkirvinen Anttri 8 10 12 8 7 9 10 8 63 8 13,83

Tilhi Bomgar (1) (1) (1) 3

Pyy Bonbon D 1 2 1 3 1 1 7 6 1,54

Punavarpunen Carery NT (1) (1) (1) 1 1 4 0,22

Vihervarpunen Carspi 7 7 2 9 12 8 6 3 46 8 10,10

Puukiipijä Cerfam 1 1 2 2 0,44

Sepelkyyhky Colpal 1 1 1 1 2 6 5 1,32

Käki Cuccan 1 1 1 1 1 1 2 2 5 8 1,10

Käpytikka Denmaj (1) 1

Palokärki Drymar D 1 1 2 2 0,44

Pohjansirkku Embrus VU

Punarinta Erirub 8 9 4 13 8 11 3 8 54 8 11,85

Tuulihaukka Faltin 1 1 1 0,22

Peippo Fricoe 31 39 18 24 36 32 14 17 169 8 37,09

Järripeippo Frimon 9 9 6 5 4 5 5 3 41 8 9,00

Taivaanvuohi Galgal 1 1 2 4 3 0,88

Riekko Laglag NT 2 1 4 1 1 1 2 11 7 2,41

Pikkulepinkäinen Lancol D (1) 1

Lapinharakka Lanexc (2) 1

Pikkukäpylintu Loxcur 1 1 1 0,22

Kirjosiipikäpylintu Loxleu (1) 1

Västäräkki Motalb 2 1 1 4 3 0,88

Keltavästäräkki Motfla VU 2 2 2 2 0,44

Harmaasieppo Musstr 2 2 1 2 2 9 5 1,98

Pikkukuovi Numpha V

Sinitiainen Parcae 1 1 1 0,22

Töyhtötiainen Parcri 1 1 1 0,22

Talitiainen Parmaj 1 2 2 5 3 1,10

Hömötiainen Parmon 1 1 2 2 0,44

Kuukkeli Perinf NT, vu V 1 1 2 2 0,44

Leppälintu Phopho V 3 4 3 3 3 6 7 2 28 8 6,15

Tiltaltti Phycol vu

Idänuunilintu Phydes (1) 1

Pajulintu Phylus 23 22 35 22 29 32 12 45 179 8 39,29

Sirittäjä Physib NT 5 8 1 5 6 3 21 8 4,61

Pohjantikka Pictri D V 1 1 1 3 3 0,66

Rautiainen Prumod 3 4 2 1 4 14 5 3,07

Punatulkku Pyrpyr 2 2 1 4 3 0,88

Hippiäinen Regreg 7 9 3 9 7 9 4 2 42 8 9,22

Pensastasku Saxrub 3 2 3 8 3 1,76

Lehtokurppa Scorus 1 1 2 2 0,44

Hernekerttu Sylcur 1 1 2 2 0,44

Sinipyrstö Tarcya VU 12 9 4 8 7 3 39 6 8,56

Teeri Tetrix NT D V 1 1 3 1 1 1 2 10 7 2,19

Metso Teturo NT D V 1 1 2 2 0,44

Liro Trigla D V 1 1 2 2 0,44

Valkoviklo Trineb V 1 1 1 2 3 0,44

Metsäviklo Trioch 1 1 1 1 1 1 5 6 1,10

Peukaloinen Trotro 1 1 1 0,22

Punakylkirastas Turili 3 3 5 3 4 3 3 7 23 8 5,05

Mustarastas Turmer (1) 1

Laulurastas Turphi 6 6 3 4 6 4 4 3 33 8 7,24

Kulorastas Turvis 2 1 1 2 2 8 5 1,76

Yhteensä Paria 133 143 111 131 139 150 97 124 867

Yhteensä lajia 21 19 21 28 22 26 28 26 43

Paria/km2 208 223 173 205 217 234 152 194 190
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Liite 4 

 

  Kartoitustietojen yhteenvedossa käytetyt lintulajien numerokoodit. Eri kierrosten havainnot erotetaan

toisistaan värien avulla: 1.-kierros = sininen, 2.-kierros = vihreä ja 3.-kierros = punainen.

Havainto, joka koskee varmaa pesintää on ympyröity, esimerkiksi varoittelevat parit tai ruokaa kantavat linnut.

nro laji Tiet.lyh nro laji Tiet.lyh

1 Pajulintu Phylus 51 Pyy Tetbon

2 Peippo Fricoe 52 Haarapääsky Hirrus

3 Metsäkirvinen Anttri 53 Pikkukäpylintu Loxcur

4 Leppälintu Phopho 54 Telkkä Buccla

5 Punarinta Erirub 55 Varpushaukka Accnis

6 Pensastasku Saxrub 56 Puukiipijä Cerfam

7 Vihervarpunen Carspi 57 Sirittäjä Physib

8 Peukaloinen Trotro 58 Lehtokerttu Sylbor

9 Rautiainen Prumod 59 Kanahaukka Accgen

10 Hippiäinen Regreg 60 Töyhtötiainen Parcri

11 Laulurastas Turphi 61 Metso Teturo

12 Sinipyrstö Tarcya 62 Tiltaltti Phycol

13 Talitiainen Parmaj 63 Pikkukuovi Numpha

14 Punakylkirastas Turili 64 Räystäspääsky Delurb

15 Hömötiainen Parmon 65 Mustarastas Turmer

16 Kulorastas Turvis 66 Närhi Gargla

17 Kirjosieppo Fichyp 67 Tuulihaukka Faltin

18 Hernekerttu Sylcur 68 Sinisuohaukka Circya

19 Pajusirkku Embsch 69 Sepelkyyhky Colpal

20 Metsäviklo Trioch 70 Pohjansirkku Embrus

21 Valkoviklo Trineb 71 Arosuohaukka Cirmac

22 Liro Trigla 72 Isolepinkäinen Lanexc

23 Taivaanvuohi Galgal 73 Sinitiainen Parcae

24 Västäräkki Motalb 74 Varis Cornix

25 Käenpiika Jyntor 75 Punavarpunen Carery

26 Käpytikka Denmaj 76 Nuolihaukka Falsub

27 Riekko Laglag 77 Räkättirastas Turpil

28 Keltavästäräkki Motfla 78 Pikkulepinkäinen Lancol

29 Isokäpylintu Loxpyt 79 Lehtokurppa Scorus

30 Harmaasieppo Musstr 80 Idänuunilintu Phydes

31 Viherpeippo Carchl 81 Pohjantikka Pictri

32 Tilhi Bomgar 82 Palokärki Drymar

33 Kurki Grugru 83 Kuukkeli Perinf

34 Käki Cuccan 84 Kirjosiipikäpylintu Loxleu

35 Tervapääsky Apuapu 85 Pikkusieppo Ficpar

37 Urpiainen Carmea 86 Kuusitiainen Parate

38 Järripeippo Frimon 87 Hiiripöllö Surulu

39 Kivitasku Oenoen 88 Varpuspöllö Glapas

40 Punatulkku Pyrpyr 89 Huuhkaja Bubbub

41 Metsähanhi Ansfab 90 Mehiläishaukka Perapi

42 Tavi Anacre 91 Hiirihaukka Butbut

43 Merikotka Halalb 92 Muuttohaukka Falper

44 Korppi Corrax

45 Sinisorsa Anapla

46 Kuovi Numarq

47 Kapustarinta Pluapr

48 Ampuhaukka Falcol

49 Niittykirvinen Antpra

50 Teeri Lyrtet
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