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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Etha Wind Oy:n Ahlman Group Oy:ltä
tilaaman Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida
hankkeen mahdollisia vaikutuksia kasvillisuudelle.
Yhtiö tutkii Pohjanmaalla Maalahdessa sijaitsevan Juthskogenin alueen (kuva 1) soveltumista tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä
yhdistävistä maakaapeleista, liittymisasemasta kantaverkkoon
sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.
Osana tutkimusta toteutettiin kasvillisuusselvitys, jonka
tavoitteena oli löytää tutkimusalueella mahdollisesti olevat arvokkaat luontotyypit ja huomionarvoinen lajisto. Selvitys on
osa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Raportista
Tässä raportissa esitetään elokuun alkupuolen ja syyskuun puolivälin välisenä aikana 2019 toteutetun kasvillisuusselvityksen
tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä
sekä tarkat tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset.

Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti.
Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin data 2019.
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Peruskarttarasteri
Paperikoko A3

Mittakaava
1: 252019.
000
Kuva 2. Juthskogenin tutkimusalue (musta katkoviiva). Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen
avoin data
Juthskogen_Map_for_Ahlman_TL190321-1
©Maanmittauslaitos 2019
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SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Juthskogenin suunniteltu tuulivoimapuisto sijaitsee noin 11 kilometriä Maalahden keskustan
kaakkoispuolella lähellä Laihian, Kurikan ja Närpiön rajaa. Lähellä sijaitsevia paikkoja ovat
koillispuolen Långåminne, itäpuolen Kolnebacken, lounaispuolen Björknäs ja Ribäcken.
Tutkimusalue on 2 489 hehtaarin laajuinen kokonaisuus Porintien (Vt 8) länsipuolella
(kuva 2). Kyseessä on metsäinen alue, jossa kasvaa pääosin kangasmetsiä. Hakkuualoja ja taimikoita on hyvin runsaasti, eikä vesistöjä ole pienen lammen, Grodträsketin, lisäksi lainkaan.
Ojitettuja rämeitä on paljon. Etelälaidalla on Högmossenin melko laaja luonnontilainen suo,
mutta vain sen pohjoisosa lukeutuu tutkimusalueeseen. Viljelyssä olevia peltoja ei ole käytännössä lainkaan, mutta sekä itä- että länsipuolella on lounas-koillissuuntaisia peltoketjuja. Meri
on lähimmillään noin 13 kilometrin etäisyydellä luoteispuolella.

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvityksen maastotöistä vastasivat
luontokartoittajat Santtu Ahlman ja Sini Solala. Raportoinnista vastasi Ahlman.

Kasvillisuusselvitys
tutkimusmenetelmät
Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston kasvillisuutta inventointiin 26.8., 27.8., 31.8., 1.9.,
4.9., 8.9. ja 11.9., jolloin alueen potentiaalisia kohteita kierrettiin läpi. Näitä olivat ilmakuva- ja
karttatarkastelun perusteella arvioidut paikat. Lisäksi alueen kasvillisuuden esiselvitystä tehtiin liito-orava- ja pesimälinnustoselvityksen yhteydessä noin 30 päivänä kevään ja alkukesän aikana (Ahlman 2019a, 2019b). Tausta-aineistona käytettiin muun muassa Metsäkeskuksen
paikkatietoaineistoa (Metsäkeskus 2019) sekä alueellisen ELY-keskuksen Hertta-tietokantaa
(Etholén 2019).
Jokainen arvokas kuvio piirrettiin kartta- ja ilmakuvapohjalle ja niistä kirjoitettiin yleisluonnehdinta sekä maankäyttösuositukset. Maastotöiden aikana kirjattiin lajilistalle kaikki havaitut putkilokasvit, myös villiintyneet koriste- ja hyötykasvit. Selvityksessä käytetty nimistö
on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukaan.
Arvokkaiden kohteiden tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Kontula & Raunio 2018). Nämä luokitukset on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan
reunaan. CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT =
silmälläpidettävä ja LC = elinvoimainen. Luontotyyppiluokituksen jälkeen suluissa on alueen
nimi lähimmän karttapaikan mukaan. Suojeluperusteeseen on kuvattu lyhyesti ne syyt, joiden
vuoksi kyseinen alue on syytä suojella.
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Arvotuksessa on käytetty kolmiportaista luokitusta seuraavasti: 1 = lakikohde, joka on säilytettävä suojeluperusteena olevan lain mukaan, 2 = arvokas alue, joka on uhanalaisuudeltaan
joko äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen tai vaarantunut, 3 = arvokas alue, joka
suositetaan säilytettävän muiden syiden vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi erityisen
edustava luontotyyppi, nykymittakaavassa poikkeuksellisen iäkäs puusto, suuri lahopuumäärä tai muu monimuotoisuus.
Metsälain mukaiset luontotyypit
● Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä
enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden
ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat
erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto
● Seuraavat luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen
tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous
► Lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus,
erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus
► Yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen
puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus
► Letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus,
puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus
► Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot
► Luhdat, joiden ominaispiirteitä on erirakenteinen lehtipuusto tai
pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus
● Rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus
● Kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla,
joissa vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana
● Kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään
kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta
ympäristöstä poikkeava kasvillisuus
● Pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
● Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot,
kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
● Jalopuumetsiköt
● Pähkinäpensaslehdot
● Tervaleppäkorvet
● Hiekkarannat
● Merenrantaniityt
● Hiekkadyynit
● Katajakedot
● Lehdesniityt
● Suuret maisemapuut
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Vesilain mukaiset luontotyypit
● Enintään kymmenen hehtaarin laajuinen flada, kluuvijärvi tai lähde
● Muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitseva noro tai enintään yhden hehtaarin
suuruinen lampi tai järvi

epävarmuustekijät
Tutkimusalueen kasvillisuus saatiin inventoitua varsin kattavasti, sillä aineistoa kerättiin jo kesällä muun muassa linnustoselvitysten yhteydessä. Luonnontilaisia alueita on hyvin niukasti,
minkä vuoksi arvokkaaksi tulkittuja kohteita on vähän. Selvitystasoa voidaan pitää riittävänä
kaavoitusta ja tuulivoimapuiston toteutusta ajatellen.

Tutkimusalueen kasvillisuudesta
Juthskogenin tutkimusaluetta kuvaa metsien pirstoutuneisuus, sillä päätehakkuualoja, taimikoita ja nuoria talousmetsiä on hyvin runsaasti. Alueella on kuitenkin säilynyt myös iäkkäämpiä kangasmetsiä, mutta ne ovat pääosin pienialaisia. Tavanomaisia metsätyyppejä ovat mustikkatyypin (MT) tuore kangas sekä puolukkatyypin (VT) ja variksenmarja-puolukkatyypin
(EVT) kuivahko kangas. Tuoreet kankaat ovat käytännössä kuusivaltaisia ja kuivahkot mäntyvaltaisia. Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta on pienialaisesti ja mosaiikkimaisesti tuoreiden kankaiden seassa. Erityisesti kivikkoisilla ja kallioisilla alueilla kuivahkot
kankaat vaihettuvat kanervatyypin (CT) kuivaksi kankaaksi, mutta niiden osuus on melko vähäinen.
Tutkimusalueella on myös hyvin runsaasti suoalueita, jotka ovat lähes kauttaaltaan ojitettuja. Suurimpia suoalueita ovat Korslom, Gjutmossen ja Orrmossen. Vallitsevia suotyyppejä
ovat isovarpurämemuuttumat, jotka ovat mäntyvaltaisia. Niitä luonnehtivat laajat suopursujen
ja muiden rämevarpujen kasvustot. Osa soista on muuttumia, mutta osa on jo muuttunut puolukkaturvekankaaksi (Ptkg), mustikkaturvekankaaksi (Mtkg) sekä paikoin myös varputurvekankaaksi (Vtkg). Ojituksen vaikutuksilta säästyneitä soita on erittäin vähän ja ne ovat hyvin
pienialaisia räme- ja korpilaikkuja. Suurin luonnontilainen suo on eteläosan Högmossenin keidasräme (KeR). Ainoa kosteikko koskee Grodträsketiä, joka on Orrmossenin pohjoispuolella
oleva pieni järvi.

arvokkaat kasvillisuuskohteet
Tässä osiossa esitetään tutkimusalueelta löytyneet arvokkaat kasvillisuuskuviot (kuva 3), joista
kerrotaan yleiskuvauksen lisäksi suojeluperuste ja maankäyttösuositukset.
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Kuva 3. Tutkimusalueen arvokkaat kasvillisuuskohteet (vihreät pallot).
Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin data 2019.
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1. Keidasräme (KeR)								
[NT]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Laajahko keidasräme, jossa on pitkänomaisia ja kuivia kermejä. Niiden tyyppilajeja ovat kitukasvuisten mäntyjen ohella variksenmarja, kanerva, hilla ja suokukka. Ruskorahkasammal on
hyvin peittävää. Kermit ovat rahkarämettä (RaR). Niiden välissä on ombrotrofista lyhytkorsinevaa (LkN) ja paikoin myös vetistä kuljunevaa (KuN). Tavanomaisia lajeja ovat tupasvilla,
mutasara, valkopiirtoheinä, leväkkö ja pitkälehtikihokki sekä kuljurahkasammal.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Suuresta koostaan huolimatta metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö
(vähäpuustoiset suot).
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Vesitalous on
pidettävä ennallaan, joten kuviolla ei
tule tehdä hakkuita, ojituksia tai kohdistaa
sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi
alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta.
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2. Tupasvillaräme (TR)									
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Harvasti mäntyjä kasvava tupasvillaräme, joka on lievästi mättäinen. Seassa on vähäisesti kitukasvuisia koivuja. Mättäillä esiintyy muun muassa juolukkaa ja variksenmarjaa. Muuten tupasvilla on selvä valtalaji. Paikoin kasvaa myös pallosaraa ja karpaloa. Välipinnoilla on runsaasti rahkasammalia.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö (vähäpuustoiset suot).
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Vesitalous on
pidettävä ennallaan, joten kuviolla ei
tule tehdä hakkuita, ojituksia tai kohdistaa
sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi
alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta.
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3. Rämelaikku										
[–]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Pieni rämelaikku, jossa on valtapuuna heikkokasvuisia mäntyjä. Sekapuina tavataan vähäisesti
koivuja ja kuusia. Kuviolla on hieman mättäisyyttä, ja mätäspintojen tyyppilajeja ovat puolukka, juolukka, variksenmarja ja karhunsammal. Välipinnoilla kasvaa puolestaan runsaasti
tupasvillaa sekä hieman jokapaikansaraa. Rahkasammalpatja on lähes yhtenäinen. Kuviolla on
korpirämeen (KR) piirteitä, mutta sitä ei voida tyypitellä tarkasti. Laiteilla on vähäisesti kangasrämettä (KgR).
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alue ei ole lakikohde, mutta se suositetaan
säilytettävän koskemattomana paikallisen
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Arvotus: 3, koska kohde on luonnontilainen
ja kostea suoelinympäristö.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä ojituksia tai
puuston poistoa.
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4. Rämelaikku										
[–]
		
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Hyvin pieni rämelaikku, jossa on valtapuuna heikkokasvuisia mäntyjä. Sekapuina tavataan
vähäisesti koivuja ja kuusia. Kuviolla on hieman mättäisyyttä, ja mätäspintojen tyyppilajeja
ovat puolukka, juolukka, variksenmarja ja karhunsammal. Myös virpapajua esiintyy yleisesti.
Välipinnoilla kasvaa puolestaan runsaasti tupasvillaa sekä hieman jokapaikansaraa. Rahkasammalpatja on lähes yhtenäinen. Kuviolla on korpirämeen (KR) piirteitä, mutta sitä ei voida
tyypitellä tarkasti. Laiteilla on vähäisesti kangasrämettä (KgR).
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alue ei ole lakikohde, mutta se suositetaan
säilytettävän koskemattomana paikallisen
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Arvotus: 3, koska kohde on luonnontilainen
ja kostea suoelinympäristö.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä ojituksia tai
puuston poistoa.
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5. Kangasräme (KgR)								
[EN]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Rämekuvio, jossa kasvaa mäntyjä ja koivuja. Reunavyöhykkeillä on hieman järeämpiä mäntyjä. Tyypillisiä lajeja ovat muun muassa suopursu, juolukka, kanerva, variksenmarja, puolukka,
pallosara, tupasvilla ja isokarpalo. Pienillä mättäillä esiintyy metsäsammalia, kuten seinäsammalta. Välipinnoilla on puolestaan yleisesti rahkasammalia.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alue ei ole lakikohde, mutta se suositetaan
säilytettävän koskemattomana. Arvotus: 2,
koska kohde on luonnontilainen ja ympäristöstään erottuva kostea elinympäristö, joka
on uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin
uhanalainen.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia
tai puuston poistoa.
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6. Ruohokorpi (RhK) / metsäkortekorpi (MkK)		
[EN]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Monimuotoinen korpialue, jonka lounaisosassa on pieni ruohokorpi. Puusto on koko kuviolla
kuusivaltaista. Ruohokorven valtalaji on hyvin runsaana kasvava vehka. Myös reunavyöhykkeiden metsäkorte on runsas. Metsäalvejuurta tavataan yleisesti. Ruohokorpi vaihettuu selväsit
laajempaan metsäkortekorpeen, jossa metsäkorte on hallitseva laji. Muita tavanomaisia lajeja
ovat esimerkiksi mustikka, metsäalvejuuri ja virpapaju.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (ruohokorvet, metsäkortekorvet).
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Vesitalous on
pidettävä ennallaan, joten kuviolla ei
tule tehdä hakkuita, ojituksia tai kohdistaa
sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi
alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta.
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7. Järvi											
[–]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Noin viisi hehtaaria laaja järvi, jonka laiteet on ojitettu. Järvessä kasvaa muun muassa ulpukkaa ja paikoin myös järviruokoyhdyskuntia. Rantoja reunustaa luhtareunukset, mutta niitä ei
tulkittu luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi ojitusten vuoksi. Luhtien tunnuslajeja
ovat esimerkiksi raate, jouhisara, rahkasammalet, kurjenmiekka, suopursu, järvikorte ja juolukka. Eteläosassa on pienialainen suursaraneva (VSN), jota hallitsee jouhisara ja järvikorte.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alue ei ole lakikohde, mutta se suositetaan
säilytettävän koskemattomana paikallisen
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Arvotus: 3, koska kohde lisää
monimuotoisuutta.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia tai
puuston poistoa.
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8. Varsinainen saraneva (VSN)						
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Pienialainen ja avoin saraneva, jossa on lähes yhtenäinen rahkasammalpatja. Tavattavia saroja
ovat jouhi-, pullo- ja jokapaikansara. Myös tupasvilla ja isokarpalo ovat peruslajeja. Muutamilla mättäillä esiintyy lähinnä karhunsammalta ja pallosaraa. Reunavyöhykkeillä kasvaa pajuja.
Yhdellä laidalla on melko paljon järvikortetta.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Alue ei ole lakikohde, mutta se suositetaan
säilytettävän koskemattomana. Arvotus: 2,
koska kohde on luonnontilainen ja ympäristöstään erottuva kostea elinympäristö, joka
on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut.
Maankäyttösuositukset:
Vesitalous suositetaan pidettävän ennallaan,
joten alueella ei tule tehdä uusia ojituksia
tai puuston poistoa.
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9. Puro, metsäkortekorpi (MkK) ja lehtomainen kangas (OMT)
[EN]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Purolinja, jota reunustaa iäkäs kuusikko. Sekapuina on muun muassa koivua. Lahopuuta esiintyy runsaasti. Puron laitella kasvaa paljon saniaisia, kuten hiirenporrasta, korpi-imarretta ja
metsäalvejuurta. Kuviolla on muun muassa käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista
kangasta sekä metsäkortekorpea (MkK).
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (pienvesistöjen välittömät
ympäristöt ja metsäkortekorvet).
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Kyseessä on erityistukikohde. Kuvioon on
rajattu kuusikko kokonaisuudessaan.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Vesitalous on
pidettävä ennallaan, joten kuviolla ei
tule tehdä hakkuita, ojituksia tai kohdistaa
sille erityistä maankäyttöä, joka muuttaisi
alueen luonnontilaisuutta ja luonnetta.
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10. Käenkaali-oravavanmarjatyypin (OMaT) tuore lehto
[VU]
			
			
					
Kasvillisuuskuvaus:
Multava ja runsaslajinen tuoreen lehdon laikku, jossa puusto on sekä mänty- että koivuvaltaista. Myös raitaa ja harmaaleppää esiintyy. Tyypillisiä lajeja ovat käenkaali, oravanmarja,
nuokkuhelmikkä, ahomansikka, kultapiisku, lillukka, kielo, huopaohdake, sudenmarja, metsäorvokki ja metsäimarre. Myös näsiää esiintyy.
Suojeluperuste / arvotus (1–3):
Metsälain mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö (rehevät lehtolaikut).
Arvotus: 1, koska kyseessä on lakikohde.
Maankäyttösuositukset:
Metsälain mukaiset. Vesitalous ja
pienilmasto on pidettävä ennallaan, joten
kuviolla ei tule tehdä hakkuita, ojituksia tai
kohdistaa sille erityistä maankäyttöä, joka
muuttaisi alueen luonnontilaisuutta ja
luonnetta.
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Tulokset ja päätelmät
Juthskogenin tuulivoimapuiston tutkimusalue on pääosin kasvillisuudeltaan pirstoutunutta ja
talouskäytössä olevaa kangasmetsää sekä voimakkaasti ojitettuja suoalueita. Iäkkäitä metsälohkoja on säästynyt jonkin verran, mutta luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä
on niukasti. Turbiinit voidaan sijoittaa käytännössä mihin tahansa tutkimusalueen sisäpuolelle,
kunhan alla mainitut arvokohteet huomioidaan.
Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä kymmenen arvokasta kohdetta, joista yksi (puro, kuvio 9) on Metsäkeskuksen tietokannassa metsälain 10 § mukaisena kohteena pienvesien välittömänä lähiympäristönä (Metsäkeskus 2019). Lisäksi alueelta tulkittiin neljä kohdetta, jotka eivät
ole Metsäkeskuksen aineistoissa ML 10 § rajauksina, mutta ne ovat kuitenkin määritelmän mukaisia elinympäristöjä. Näitä ovat tupasvillaräme, ruohokorpi ja metsäkortekorpi, keidasräme
sekä tuore lehto. Lakikohteiden lisäksi alueella on vaarantunut varsinainen saraneva ja erittäin
uhanalainen kangasräme. Myös kahdella rämelaikulla ja järvellä on paikallisia luontoarvoja.
Arvokkaiden kohteiden tarkemmat kuvaukset esitetään sivuilla 9–18. Käytännössä kyseiset
kuviot suositetaan säilytettävän koskemattomina siten, että niiden vesitalous ja pienilmasto
eivät muutu.
Tutkimusalueelta löydettiin 217 putkilokasvilajia (taulukko 3), mikä on pinta-alaan nähden melko pieni määrä. Lukema selittyy kuitenkin sillä, että alueella ei ole lainkaan reheviä
kosteikkoja tai muita monilajisia elinympäristöjä. Myös joutomaat ja muut kulttuurivaikutteiset kohteet kasvattavat lajimäärää yleensä runsaasti. 217 kasvilajin joukossa ei ole yhtään
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai muuten huomionarvoista lajia, eikä alueelta
tunneta havaintoja uhanalaisista lajeista (Etholén 2019).
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Kasvillisuuden, luontotyyppien ja paikallisen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvat vaikutukset hankealueella – johon lukeutuu tuulivoimalayksilöt,
tielinjat ja voimajohto tuulivoimapuiston alueella – aiheutuvat käytännön tasolla rakentamisesta. Rakentamistoimien aikana maaperää muokataan muun muassa hakkaamalla puustoa ja
poistamalla kasvillisuutta voimalayksiköiden ja niihin liittyvien huoltokenttien, uusien teiden
ja voimajohtojen kohdalta. Maaperään kohdistuvat toimet vaikuttavat myös muokattujen alueiden laiteilla olevan kasvillisuuden tilaan, minkä vuoksi niiden vesitalous, pienilmasto ja kasvuolosuhteet voivat muuttua ja heikentyä (mm. Pyöry 2013). Rakentamisesta saattaa aiheutua
myös hetkellistä vaikutusta kasvillisuuteen ilmaan leviävän pölyn vuoksi, mutta vaikutusten
katsotaan yleensä olevien hyvin vähäisiä.
Vesitalouteen liittyvät muutokset aiheutuvat yleensä soiden osalta kuivattavasti, mikäli rakennetaan uusia ojia. Lisäksi pintavesistä aiheutuvat muutokset saattavat osaltaan heikentää
vesitaloutta, mikäli sadevedet eivät enää kulkeudu kuten aiemmin. Joissain tapauksissa vesitalous saattaa parantua, mikäli esimerkiksi uusi tiepenger tukkii olemassa olevan ojan suon
vaikutusalueelta.
Eräänä vaikutusmekanismina on metsien pirstoutuminen saarekkeiksi, mikä yleensä heikentää luonnon monimuotoisuutta, kun metsäala pienenee ja ekologiset käytävät katkeavat.
Näiltä osin vaikutuksia voidaan verrata tavanomaiseen metsätalouteen. Pirstova vaikutus on
tyypillisesti suurinta huoltotieverkoston rakentamisen myötä. Myös reunavaikutus lisääntyy
merkittävästi. Vaikutuksia voidaan vähentää tukeutumalla mahdollisimman tehokkaasti jo
olemassa olevaan tieverkostoon.
Toimenpiteet saattavat olla varsin mittavia, mikäli tuulivoimaloita, huoltokenttiä tai uusia
teitä perustetaan suoalueille tai muilta osin heikon kantavuuden alueille. Tällöin on mahdollista, että maamassoja joudutaan vaihtamaan kantavampaan vaihtoehtoon (mm. Ramboll Finland
Oy 2014).
Onnettomuustilanteet ovat harvinaisia, mutta sellaisen sattuessa on mahdollista, että koneiden öljyä tai polttoainetta voi päästä maaperään, mikä voi aiheuttaa negatiivista vaikutusta pienialaisesti kasvillisuuteen. Tuulivoimaloiden toimimiskauden jälkeen vaikutukset ovat
ns. palautuvia, eli rakennuskohteet ja -kentät kasvavat hiljalleen umpeen. Tällöin täyttömaan
ominaispiirteet määrittelevät tulevan kasvillisuuden luonteen (mm. Ramboll Finland Oy 2014).
Lisäksi vaikutusta on merkittävästi sillä, että tehdäänkö maisemointia tai ennallistamista toiminta-ajan jälkeen.
Kasvillisuuden herkkyyttä voidaan arvioida luontoarvojen perusteella (taulukko 1). Herkimpiä luontotyyppejä ovat täysin luonnontilaiset elinympäristöt, kuten ojittamattomat suot,
lähdekuviot, vesitaloudeltaan luontaiset purot, aarnimetsät ja muut vastaavat luontotyypit,
joissa esiintyy spesifiä lajistoa.
Pienilmastoltaan, vesitaloudeltaan tai muuten muuttuneet luontotyypit eivät ole enää niin
häiriöherkkiä, sillä niiden lajisto on sopeutunut tai sopeutumassa nykytilaan. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi voimakkaasti harvennetut metsät tai ojitetut suot. Vaikutuksen suuruus riippuu usein rakennustoimien alle jäävän pinta-alan suuruudesta (mm. Ramboll Finland Oy 2014).
Merkittävintä luonnonarvojen kannalta on luonnontilaisten tai luonnontilaisten kaltaisten
luonnonsuojelu- ja metsälain mukaisten kohteiden, uhanalaisten tai muuten arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen ennallaan (taulukko 2). Kohteet ovat tyypillisesti pienialaisia. Vaikutuksien merkitystä pienentävät alueen muut metsäalat.
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Vaikutus

Peruste

Vähäinen

Vaikutusalueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä,
uhanalaisia luontotyyppejä, metsälakikohteita eikä uhanalaisten kasvilajien tai direktiivilajien
esiintymiä. Vaikutusalueen metsiköt ovat hakkuin ja ojituksin käsiteltyjä talousmetsiä.

Kohtalainen

Vaikutusalueella on metsälakikohteita ja/tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä tai alueellisesti
uhanalaisia lajeja, mutta ei uhanalaisten luontotyyppien tai kasvilajien eikä direktiivilajien esiintymiä.
Vaikutusalueen metsät ja suot ovat suurelta osin luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.

Suuri

Vaikutusalueella on luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, uhanalaisia
luontotyyppejä tai kasvilajeja ja/tai direktiivilajien esiintymiä. Vaikutusalueen metsät ja
suot ovat luonnontilaisia.

Taulukko 1. Kasvillisuuden ja luontotyyppien herkkyys. Lähde: Ramboll Finland Oy 2014.

Juthskogenin Tuulivoimapuistohankkeen vaihtoehto 2 (VE2) aiheuttaa enemmän vaikutuksia
kuin vaihtoehto 1 (VE1), sillä alueelle rakennetaan enemmän voimalayksiköitä, jolloin rakennuspinta-alaa vaaditaan enemmän. Tuulivoimalayksiköt on kuitenkin sijoitettu molemmissa
vaihtoehdoissa siten, että alueella olevat arvokkaiksi tulkitut kohteet eivät vaarannu.
Tärkeintä hankkeen toteutuksessa on, että arvokkaiden suokohteiden vesitalous ja pienilmasto eivät heikenny. Tämä tarkoittaa riittävää suojavyöhykettä rakennuspaikkojen ja suokohteiden välille. Lisäksi ojituksia ei tule lisätä soiden vaikutusvyöhykkeillä. Erityisesti eteläosassa
oleva Högmossenin keidasräme on merkittävä kohde, sillä se on Metsähallituksen omalla päätöksellä soidensuojelualueen täydennyskohde-ehdotuksena (Metsähallitus 2019). Suon pohjois- ja länsipuolella on kuitenkin useita vanhoja ojalinjoja, joiden pohjoispuolelle on suunniteltu suota lähinnä olevaa turbiinia. Etäisyyttä avosuon ja rakennuspaikan välillä on kuitenkin
vähintään 300 metriä. Lisäksi välissä on kolme erillistä ojaa. Rakennuskohteella ei voida katsoa
olevan vesitalouteen liittyviä vaikutuksia, eikä rakentamisvaiheessa aiheudu suon nykytilaa
muuttavia vaikutuksia, kuten rakennuspölyä.
Kokonaisuudessaan Juthskogenin tuulivoimapuistoalueen kasvillisuuden ja luontotyyppien herkkyyden voidaan katsoa olevan kohtalaista (taulukko 1), mutta niihin kohdistuvien
vaikutusten suuruuden vähäistä (taulukko 2). Hankealueen ulkopuolella oleviin metsälakikohteisiin (Metsäkeskus 2019) ei katsota olevan vaikutuksia, sillä ne sijaitsevat kokonaan vaikutusvyöhykkeen ulkopuolella.
Taulukko 2. Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvien
vaikutusten suuruuden arviointi. Lähde: Ramboll Finland Oy 2014.
Vaikutus

Peruste

Vähäinen

Pysyvät kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset ovat pienialaisia ja paikallisia.
Vaikutukset kohdistuvat yleiseen lajistoon.

Keskisuuri

Pysyvät kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset kohdistuvat myös ympäröiville alueille.
Vaikutukset kohdistuvat metsälakikohteisiin ja/tai silmälläpidettäviin ja elinvoimaisiin
lajeihin ja luontotyyppeihin. Valtaosa muutoksista on palautuvia pitkällä aikavälillä.

Suuri

Hankkeen vaatima kokonaispinta-ala on suuri ja rakentamisalueet laajoja. Hanke sijoittuu laajoille
yhtenäisille metsäalueille. Hanke hävittää uhanalaisten lajien ja/tai luontotyyppien esiintymiä tai
direktiivilajien kasvupaikkoja. Hanke vaikuttaa lajin suojelutason säilymiseen suotuisana.
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Taulukko 3. Tutkimusalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä.
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai viljelysjäänteitä.
Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Ahojäkkärä

Gnaphalium sylvaticum

Kataja

Juniperus communis

Ahokeltano

Hieracium (sektio) vulgata

Katinlieko

Lycopodium clavatum

Ahomansikka

Fragaria vesca

Keltakannusruoho

Linaria vulgaris

Ahomatara

Galium boreale

Keltakurjenmiekka

Iris pseudocorus

Ahopaju

Salix starkeana

Keltalieko

Diphasiastrum complanatum

Ahosuolaheinä

Rumex acetosella

Keltatalvikki

Pyrola chlorantha

Aitovirna

Vicia sepium

Keräpäävihvilä

Juncus conglomeratus

Alsikeapila

Trifolium hybridum

Ketohopeahanhikki

Potentilla argentea ssp. argentea

Amerikanhorsma

Epilobium adenocaulon

Keto-orvokki

Viola tricolor

Haapa

Populus tremula

Ketosilmäruoho

Euphrasia stricta

Hanhenpaju

Salix repens

Kevätpiippo

Luzula pilosa

Harakankello

Campanula patula

Kielo

Convallaria majalis

Harmaaleppä

Alnus incana

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

Harmaasara

Carex canescens

Kirjopillike

Galeopsis speciosa

Heinätähtimö

Stellaria graminea

Kissankello

Campanula rotundifolia

Hevonhierakka

Rumex longifolius

Koiranputki

Anthriscus sylvestris

Hieskoivu

Betula pubescens

Komealupiini *

Lupinus polyphyllus

Hietakastikka

Calamagrostis epigejos

Konnanvihvilä

Juncus bufonius

Hiirenvirna

Vicia cracca

Korpi-imarre

Phegopteris connectilis

Hilla, lakka

Rubus chamaemorus

Korpikaisla

Scirpus sylvaticus

Huopakeltano

Pilosella officinarum ssp. pilosella

Korpikastikka

Calamagrostis purpurea

Huopaohdake

Cirsium helenioides

Korpipaatsama

Franfula alnus

Isoalvejuuri

Dryopteris expansa

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

Isolaukku

Rhinanthus serotinus

Kultapiisku

Solidago virgaurea

Isokarpalo

Vaccinium oxycoccos

Kurjenjalka

Comarum palustre

Isonokkonen

Urtica dioica

Kyläkarhiainen

Carduus crispus

Isotalvikki

Pyrola rotundifolia

Kyläkellukka

Geum urbanum

Jauhosavikka

Chenopodium album

Kylänurmikka

Poa annua

Jokapaikansara

Carex nigra

Käenkaali

Oxalis acetosella

Jouhisara

Carex lasiocarpa

Lampaannata

Festuca ovina

Jouhivihvilä

Juncus filiformis

Lehtokielo

Polygonatum multiflorum

Juolavehnä

Elytrigia repens

Lehtokorte

Equisetum pratense

Juolukka

Vaccinium uliginosum

Lehtonurmikka

Poa nemoralis

Jänönsara

Carex ovalis

Lehtonäsiä

Daphne mezereum

Järvikorte

Equisetum fluviatile

Lehtotesma

Milium effusum

Järviruoko

Phragmites australis

Lehtovirmajuuri

Valeriana sambucifolia

Kalliovillakko

Senecio sylvaticus

Leskenlehti

Tussilago farfara

Kangasmaitikka

Melampyrum pratense

Leveäosmankäämi

Typha latifolia

Kanerva

Calluna vulgaris

Leväkkö

Scheuchzeria palustris

Karheapillike

Galeopsis tetrahit

Lillukka

Rubus saxatilis

Karhunputki

Angelica sylvestris

Linnunkaali

Lapsana communis
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Luhtalemmikki

Myosotis scorpioides

Ojaleinikki

Ranunculus flammula

Luhtamatara

Galium uliginosum

Ojasorsimo

Glyceria fluitans

Luhtarölli

Agrostis canina

Oravanmarja

Maianthemum bifolium

Luhtasara

Carex vesicaria

Otavalvatti

Sonchus asper

Luhtasuoputki

Peucedanum palustre

Palleropalpakko

Sparganium glomeratum

Luhtavuohennokka

Scutellaria galericulata

Pallosara

Carex globularis

Lutukka

Capsella bursa-pastoris

Peltohanhikki

Potentilla norvegica

Maariankämmekkä

Dactylorhiza maculata

Peltohatikka

Spergula arvensis

Maitohorsma

Epilobium angustifolium

Peltokanankaali

Barbarea vulgaris

Metsäalvejuuri

Dryopteris carthusiana

Peltokorte

Equisetum arvense

Metsäimarre

Gymnocarpium dryopteris

Peltolemmikki

Myosotis arvensis

Metsäkastikka

Calamagrostis arundinacea

Peltomatara

Galium spurium

Metsäkorte

Equisetum sylvaticum

Pelto-ohdake

Cirsium arvense

Metsäkurjenpolvi

Geranium sylvaticum

Pelto-orvokki

Viola arvensis

Metsäkuusi

Picea abies

Peltopillike

Galeopsis bifida

Metsälauha

Deschampsia flexuosa

Peltosaunio

Tripleurospermum perforatum

Metsämaitikka

Melampyrum sylvaticum

Peltovalvatti

Sonchus arvensis

Metsämänty

Pinus sylvestris

Pietaryrtti

Tanacetum vulgare

Metsäorvokki

Viola riviniana

Piharatamo

Plantago major

Metsätähti

Trientalis europaea

Pihasaunio

Matricaria suaveolens

Metsätähtimö

Stellaria longifolia

Pihatähtimö

Stellaria media

Metsävirna

Vicia sylvatica

Pikkulaukku

Rhinanthus minor

Mustikka

Vaccinium myrtillus

Pikkulimaska

Lemna minor

Mustuvapaju

Salix myrsinifolia

Pikkutalvikki

Pyrola minor

Mutasara

Carex limosa

Pitkälehtikihokki

Drosera longifolia

Myrkkykeiso

Cicuta virosa

Pohjanjauhosavikka

Chenopodium suecicum

Niittyhumala

Prunella vulgaris

Pohjankallioimarre

Polypodium vulgare

Niittyleinikki

Ranunculus acris

Poimulehti

Alchemilla sp.

Niittynurmikka

Poa pratensis

Polvipuntarpää

Alopecurus geniculatus

Niittynätkelmä

Lathyrus pratensis

Pujo

Artemisia vulgaris

Niittysuolaheinä

Rumex acetosa

Pullosara

Carex rostrata

Nuokkuhelmikkä

Melica nutans

Puna-ailakki

Silene dioica

Nuokkutalvikki

Orthilia secunda

Puna-apila

Trifolium pratense

Nurmihärkki

Cerastium fontana

Punanata

Festuca rubra

Nurmilauha

Deschampsia cespitosa

Punasolmukki

Spergularia rubra

Nurminata

Festuca pratensis

Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

Nurmipiippo

Luzula multiflora

Päivänkakkara

Leucanthemum vulgare

Nurmipuntarpää

Alopecurus pratensis

Raate

Menyanthes trifoliata

Nurmirölli

Agrostis capillaris

Rahkasara

Carex pauciflora

Nurmitädyke

Veronica chamaedrys

Raita

Salix caprea

Nurmitähkiö, timotei

Phleum pratense

Ranta-alpi

Lysimachia vulgaris

Ojakellukka

Geum rivale

Rantakukka

Lythrum salicaria

Ojakärsämö

Achillea ptarmica

Rantamatara

Galium palustre
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Rantapalpakko

Sparganium emersum

Taikinamarja

Ribus alpinum

Rauduskoivu

Betula pendula

Tannerpihatatar

Polygonum aviculare ssp. microspermum

Rentohaarikko

Sagina procumbens

Terttualpi

Lysimachia thyrsiflora

Rentukka

Caltha palustris

Tuhkapaju

Salix cinerea

Riidenlieko

Lycopodium annotinum

Tummarantavihvilä

Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Rohtotädyke

Veronica officinalis

Tupasvilla

Eriophorum vaginatum

Rätvänä

Potentilla erecta

Ukonputki

Heracleum sphondylium

Rönsyleinikki

Ranunculus repens

Ulpukka

Nuphar lutea

Röyhyvihvilä

Juncus effusus

Vadelma

Rubus idaeus

Salokeltano

Hieracium (sektio) hieracium

Vaivaiskoivu

Betula nana

Sananjalka

Pteridium aquilinum

Valkoapila

Trifolium repens

Sarjakeltano

Hieracium umbellatum

Valkopiirtoheinä

Rhyncospora alba

Savijäkkärä

Gnaphalium uliginosum

Valkovuokko

Anemone nemorosa

Siankärsämö

Achillea millefolium

Vanamo

Linnaea borealis

Sianpuolukka

Arctostaphylos uva-ursi

Variksenmarja

Empetrum nigrum

Soreahiirenporras

Athyrium filix-femina

Vehka

Calla palustris

Sudenmarja

Paris quadrifolia

Vesisara

Carex aquatilis

Suohorsma

Epilobium palustre

Viiltosara

Carex acuta

Suo-ohdake

Cirsium palustre

Viitakastikka

Calamagrostis canescens

Suo-orvokki

Viola palustris

Villapääluikka

Trichophorum alpinum

Suopursu

Rhododendron tomentosum

Virpapaju

Salix aurita

Syyläjuuri

Scrophularia nodosa

Voikukka

Taraxacum sp.

Syysmaitiainen

Leontodon autumnalis

Vuohenputki

Aegopodium podagraria

Särmäkuisma

Hypericum maculatum

Yövilkkka

Goodyera repens

Tahmavillakko

Senecio viscosus

Yhteensä

217 lajia
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