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JOHDANTO
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Hyrynsalmen Lumivaaran itäosaan enintään kymmenestä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.
Tämän luontoselvityksen tavoitteena on tuoda esille suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ja sen lähiympäristön luonnonolosuhteiden nykytila sekä mahdolliset arvokkaat luontokohteet ja lajisto, jotka tulee huomioida hankkeen suunnittelussa. Luontoselvitys toimii hankkeen jatkosuunnittelun, YVA-menettelyn ja kaavoituksen pohjana. Selvityksessä on esitetty lyhyesti myös hankkeen kuvaus sekä hankealueen ympäristön yleispiirteet ja lähimmät suojelualueet.
Luontoselvityksen ovat laatineet FM biologit Ville Suorsa ja Minna Tuomala FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun aluetoimistosta.

2

HANKEALUE JA HANKKEEN KUVAUS
Tuulivoimapuiston alue sijaitsee noin 11 kilometriä Hyrynsalmen keskustan lounaispuolella ja noin 17 kilometriä Ristijärven keskustan pohjoispuolella. Alue sijoittuu Ristijärvi—Hyrynsalmi välisen seututien länsipuolelle. Lähin kylä on alueen luoteispuolelle sijoittuva Lietekylä noin 2,3 km etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen pinta-ala
on yhteensä noin 3,4 km2 ja maat ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Lumivaaran tuulivoimapuiston suunnittelualue on metsätalouskäytössä ja alueella on jonkin verran metsäautotieverkostoa. Tuulivoimapuistohanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit sekä voimaloiden välisen
huoltotiestön.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.
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Lumivaaran tuulivoimapuistoon on suunnitteilla enintään 10 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi enintään 50 MW ja yhden voimalan yksikköteho 2–5 MW. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavaksi yhtenäisellä tornirakenteella, joka tulee olemaan
hybridirakenteinen (teräs/betoni) torni. Todennäköisen voimalatyypin napakorkeus
on varmistunut esiselvitysvaiheen jälkeen ja olisi voimalatyypistä riippuen 110–165
metriä ja roottorin halkaisija maksimissaan 130 metriä. Näin tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 230 metriä. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään
1,2 km maakaapelilla olemassa olevaan Seitenoikea–Puolanka 110 kV voimajohtoon
heti hankealueen koillispuolella (YVA-menettelyssä VE A) tai viereisen Otsotuulen
hankkeen kanssa samassa 12 km:n johtokäytävässä Fingridin sähköasemalle Seitenoikeassa (YVA:n VE B). Tuulipuiston sisäinen sähköverkko toteutetaan 20–35 kV
maakaapeliverkkona.
Prokon Lumivaaran tuulipuistohankkeesta laadittiin esiselvitys YVA-tarveharkintaa
varten (FCG Suunnittelu ja tekniikka 2013). Esiselvityksessä tarkasteltiin alueen ympäristöolosuhteita sekä soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle. Lisäksi esitettiin tutkimussuunnitelma maastokaudella 2013 toteutettavista töistä, jotka Kainuun Elykeskus on YVA-tarveharkintalausunnossaan (22.5.2013) todennut kattaviksi.
Prokon Lumivaaran hankkeen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu Otsotuuli Oy:n (aiemmin
UPM Kymmene Oyj) Lumivaaran tuulipuistohanke. Prokonin ja Otsotuulen Lumivaaralle suunnittelemat tuulivoimapuistot sijoittuvat Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä esille tulleille potentiaalisille tuulivoima-alueille. Tuulivoimapuistot sijaitsevat niin
lähellä toisiaan, että ne voisivat muodostaa yhden hankealueen, jonka yhteisvaikutukset ylittävät YVA-asetuksen YVA-menettelylle asettamat rajat tuulivoimaloiden
määrän ja kokonaistehon osalta. Tämän vuoksi hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus on todennut 22.5.2013 päivätyllä päätöksellä
(KAIELY/9/07.04/2013), että PROKON Wind Energy Finland Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Myös viereisessä Otsotuulen hankkeessa sovelletaan YVA-menettelyä.

Kuva 2. Hankealueen rajaus sekä sen länsipuolelle sijoittuva Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulipuistoalueen rajaus.
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Kuva 3. Hankealue ja sen sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot VEA ja VEB

Kuva 4. Hankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehtoiset voimalapaikat
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3

YMPÄRISTÖN YLEISKUVAUS

3.1

Maa- ja kallioperä sekä topografia
Lumivaaran hankealue sijaitsee Suomen vanhimman arkeeisen kallioperän alueella.
Alueen kallioperä lukeutuu Kainuun liuskealueen ns. Itä-Puolangan ryhmään ja kallioperä on maasälpäpitoista kvartsiittia eli arkosiittia.
Hankealueen maaperä on hienoainesmoreenia. Alueen itälaidalla Kaivopurontien varrella on muutamia pieniä hiekkavyöhykkeitä. Hankealueen maaperä on hienoainesmoreenia. GTK:n aineisto kattaa vain osa alueesta. Muiden alueiden osalta hankealueen maalajeja on selvitetty perustuen GTK:n Suomen maaperäaineistoon 1:100 000
sekä karttatarkasteluun.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja ja arvokkaita kallioalueita,
arvokkaita moreenialueita tai tuuli- ja rantakerrostumia Lähin arvokas kallioalue Vortikka (KAO110084) sijaitsee Pieni-Tuomivaaralla, yli 5 km alueen pohjoispuolella.
Hankealue on topografialtaan vaihtelevaa ja se sijaitsee n. 250–370 m mpy. Alue ei
ole ollut jääkausien aikana missään vaiheessa veden peittämää. Hankealue sijaitsee
laajimmilta osiltaan itään/itäkaakkoon laskevalla vaaran rinteellä. Määtänkuljun korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen länsi- ja luoteisosassa.

Kuva 5. Hankealueen kallioperä (GTK Suomen kallioperä 1:100 000)

Kuva 6. Alueen maaperätiedot (GTK:n maaperäkartta-aineisto 1:20 000)
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Lumivaaran hankealue sijaitsee Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella (VHA 3), missä
se sijoittuu Oulujoen päävesistöalueella (59) Hyrynsalmen reitin alaosaan (59.4) ja
edelleen Lietejoen valuma-alueelle (59.45) sekä Hyryjärven valuma-alueelle (59.43).
Kolmannen jakovaiheen vesistöalueita hankealueelle sijoittuu kaksi, joten alueen
pohjoisosa sijoittuu Lumipuron valuma-alueelle (59.453) ja eteläosa Oravijärven valuma-alueelle (59.433).
Hankealueelle pienvesistä luonnontilaisen kaltaisia uomanosia sisältyy Kaivopuron
alueelle. Pienialaiset korpipainanteen Määtänkuljun itärinteellä on ojitettu ja hakealueen itä- ja eteläpuoliset laajemmat turvemaat on tehokkaasti ojitettuja ja näille alueille sijoittuu runsaasti ihmisen luomaa ojaverkostoa.
Hankealuetta lähimmät järvet ovat luoteessa noin 2,5 km etäisyydellä sijaitseva Lietejärvi ja noin 3 km etäisyydellä kaakossa sijaitseva Oravijärvi.

3.2.2

Pohjavesialueet
Hankealuetta lähin Portinsärkän pohjavesialue (1110515) sijaitsee noin 3,7 km etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Alue on luokan II pohjavesialue. Kokkoharjun
(1110517) II luokan pohjavesialue sijaitsee 5,5 km pohjoiseen hankealueesta. Multimäen (1110502) ja Mäntykankaan (1110501) I luokan pohjavesialueet sijaitsevat
yli 6 km etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Pohjavesialueiden sijainti on esitetty
kuvassa 8.
Taulukko 1. Hankealueen lähimmät pohjavesialueet. Luokka I: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Luokka III: muu pohjavesialue

Pv-alue

tunnus

luokka

Antoisuus
m /d

Etäisyys
hankealueelta km

Sijainti
ilmansuunta

3

Kokkoharju

1110517

II

1200

5,5

pohjoinen

Portinsärkkä

1110515

II

2000

3,7

pohjoinen

Multimäki

1110502

I

1918

6,0

itä

Mäntykangas

1110501

I

1977

8,0

itä

8 (33)

Prokon Wind Energy Finland Oy
Lumivaaran tuulivoimapuisto
Luontoselvitys
17.3.2014

Kuva 7. Hankealueen sijoittuminen valuma-alueille

Kuva 8. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet
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Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet
Hankealueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien
kohteita. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien
alueet on esitetty taulukossa 2. Kaikki mainitut Natura-alueet on sisällytetty Suomen
Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin mukaisina SCI-alueina. Lähimmät luonnonsuojelualueet sekä suojeluohjelmien kohteet sisältyvät pääsääntöisesti mainittujen
Natura-alueiden rajaukseen.

Kuva 9. Hankealueen ympäristöön sijoittuvat Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet (Oiva Ympäristö- ja paikkatietokanta, 2013)

10 (33)

Prokon Wind Energy Finland Oy
Lumivaaran tuulivoimapuisto
Luontoselvitys
17.3.2014

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Taulukko 2. Lähimmät Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet. SCI -alue
(Sites of Community Importance) on EU:n luontodirektiivin mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämä alue

Alueen nimi

Koodi

Suojeluperuste

Etäisyys hankealueelta

Säkkisenlatvasuo-Jännesuo–
Lamminsuo–Peuravaara

FI1200055

SCI

1,1 km

Paljakka ja Latvavaara

FI1200056

SCI

6,8km

Vorlokki

FI1200058

SCI

4,8 km

Raiskion Rutju

FI1200003

SCI

2,4 km

Säkkisenlatvasuo-Jännesuo–
Lamminsuo

SSA 110070

soidensuojelualue

3,0 km

Paljakan luonnonpuisto

LPU110010

luonnonpuisto

6,8 km

Rutjunpään Lsa

YSA117900

yksityinen
suojelualue

2,3 km

Pieni Tuomivaaran Lsa

YSA206438

yksityinen
suojelualue

7,4 km

Natura-alueet

Luonnonsuojelualueet

Suojeluohjelmien kohteet ja niitä vastaavat alueet
Vorlokki

AMO110162

Vanhojenmetsien suojeluohjelma

4,8 km

Peuravaara

AMO110156

Vanhojenmetsien suojeluohjelma

1,1 km

Vortikka

KAO110084

Valtakunnallisesti arvokkaat
kallioalueet (luokka 4)

5,3 km

Kuva 10. FINIBA –alueiden sijoittuminen tuulivoimapuistoon nähden
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Hankealueen luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä alueella mahdollisesti esiintyvä arvokas lajisto.
Luontoselvityksessä on kuvailtu alueen luonnon yleispiirteet ja paikannettu hankealueen luonnon kannalta arvokkaat kohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai muutoin alueellisesti edustavia kohteita, arvokkaita luontotyyppejä tai uhanalaisen, EU:n luonto- ja/tai lintudirektiiveissä mainitun tai muutoin merkittävän kasvilajiston kasvupaikkoja tai eläinlajiston elinympäristöjä. Hankealueelle tai sen lähiympäristöön mahdollisesti sijoittuvat arvokkaat luontokohteet ja arvokkaan lajiston
esiintymät on esitetty kartoilla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu valtakunnallisesti ja alueellisesti.
Luontoselvityksen maastoinventoinneissa on tavanomaisen talousmetsän osalta inventoitu erityisesti hankkeen myötä muuttuvan maankäytön alueet kuten voimaloiden rakennuspaikat ja huoltoteiden alueet. Lisäksi inventoinneissa on tarkasteltu
tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelun yhteydessä tunnistettuja varapaikkoja, mikäli
voimaloita jouduttaisiin siirtämään luontoarvojen tai muiden syiden vuoksi jatkosuunnittelun yhteydessä. Muut talousmetsäalueet on inventoitu yleispiirteisemmin.

4.1.1

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
Hankealueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä on inventoitu kahden maastotyöpäivän
ajan heinäkuussa 2013. Inventoinneissa tarkasteltiin suunnitelman mukaisten voimalapaikkojen ja tielinjausten lisäksi koko hankealueelta metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä, luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisia
arvokkaita luontotyyppejä sekä mahdollisia arvokkaan lajiston kasvupaikkoja.
Luontoinventoinnin taustatietoina on käytetty maastokarttoja, ilmakuvia ja ympäristöhallinnon avoimien tietokantojen aineistoja. Maastotöiden tueksi selvitettiin hankealueelta ja sen lähistöltä tiedossa oleva uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Kainuun ELY -keskus,
tiedonanto 3/2013). Lisäksi tiedusteltiin alueelle mahdollisesti sijoittuvat metsätalouden ympäristötukikohteet (Kainuun Metsäkeskus, palaveri 8/2013).
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset on laatinut FM biologi Minna Tuomala FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

4.1.2

Linnusto ja muu eläimistö
Linnustoselvitykset
Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueen linnustoa selvitettiin maastoselvityksin vuonna 2013. Alueen linnustoselvitykset koostuivat pesimälinnustoselvityksestä sekä kevätmuuton tarkkailusta.
Linnustoselvitysten ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hankealueen linnuston
yleispiirteet sekä suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintyminen hankealueella ja sen
välittömässä lähiympäristössä ja luoda yleiskuva alueen kautta muuttavaan linnustoon. Linnustoselvitysten aikana huomioitiin erityisellä tarkkuudella kaikki suojelullisesti arvokkaat lajit: Suomen Punaisen kirjan uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
(Rassi ym. 2010), alueellisesti uhanalaiset lajit (Rajasärkkä ym. 2013), EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit (79/409/ETY), luonnonsuojelulailla (20.12.1996/1096) ja luonnonsuojeluasetuksella (14.2.1997/160) uhanalaisiksi tai erityistä suojelua vaativiksi
säädetyt lajit sekä Suomen kansainväliset vastuulajit (Leivo 1996).
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Tässä selvityksessä hyödynnettiin seuraavia aineistoja ja tietolähteitä maastoselvitysten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi:
• Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot (lintujen elinympäristöt)
• Ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietokanta asiantuntijoille (ympäristön suojelualueet)
• BirdLife Suomen ja SYKE:n paikkatietoaineistot (ympäristön IBA- ja FINIBA- kohteet)
• Alueellisen lintutieteellisen yhdistyksen MAALI-kohteet (maakunnallisesti tärkeät lintualueet)
• Metsähallituksen petolinturekisteri (ympäristön erityisesti suojeltavien petolintujen pesäpaikkatiedot, aineistopyyntö)
• Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisteri (ympäristön sääksen pesäpaikkatiedot,
aineistopyyntö)
• Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto (ympäristön suojelullisesti arvokkaiden lintulajien pesäpaikka- ja rengastustiedot, aineistopyyntö)
• Valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet)
• Otsotuuli Oy:n Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma (ympäristön linnustotietoja)

Hankealueen linnustoselvitysten maastotöitä ovat suorittaneet FM biologi Ville Suorsa
sekä linnustoasiantuntija Eino Mikkonen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Linnustoselvitysten raportoinnista on vastannut Ville Suorsa.

Pesimälinnusto
Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston pesimälinnustoa selvitettiin yleisesti käytössä olevia ja pesimälinnustoinventointeihin tarkoitettuja laskentamenetelmiä (kartoituslaskenta ja pistelaskenta) soveltamalla (mm. Koskimies & Väisänen 1988).
Hankealueelle luotiin pistelaskentaverkosto, jonka kahdeksan laskentapistettä sijoitettiin hankkeen alkuvaiheessa suunnitelluille tuulivoimaloiden rakennuspaikoille. Pistelaskentaverkosto oli alueellisesti kattava, ja laskentapisteet sisälsivät sopivassa
suhteessa alueen eri elinympäristötyyppejä. Pistelaskennat toistettiin kolme kertaa
kesäkuun aikana, jotta alueella esiintyvästä lajistosta saatiin riittävän kattava kuva.
Sovelletussa kartoituslaskennassa selvitettiin mahdollisimman kattavasti suojelullisesti arvokkaan linnuston esiintymistä ja niiden reviirien sijoittumista hankealueella
sekä sen välittömässä lähiympäristössä. Kartoituslaskennassa tarkemmin selvitetyt
kohteet olivat kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valittuja alueita, joissa arvioitiin esiintyvän suojelullisesti arvokkaalle lajistolle potentiaalisia elinympäristöjä
(mm. laajemmat vanhan ja varttuneen metsän alueet, avosuot).
Pesimälinnuston pistelaskennat ja kartoituslaskennat toteutettiin 4.–22.6.2013 välisenä aikana. Pesimälinnustoselvitysten työmäärä oli yhteensä kolme maastotyöpäivää (noin 25 tuntia). Varsinaisten pesimälinnustoselvitysten lisäksi täydentävää tietoa hankealueen ja sen välittömän lähiympäristön linnustosta saatiin myös muiden
alueella toteutettujen luontoselvitysten yhteydessä. Alueella toteutettujen linnustoselvitysten sekä muiden luontoselvitysten yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota myös mahdollisiin petolintujen pesäpaikkoihin, metson soidinalueisiin ja muihin
linnustollisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Lumivaaran tuulivoimahankkeen suunnitelluilla sähkönsiirron voimajohtoreiteillä ei
ole suoritettu pesimälinnustoselvityksiä. Sähkönsiirtoreittien linnustoa on kuvattu
kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa todettujen elinympäristöjen sekä alueen
pesimälinnustosta muodostetun yleiskuvan perusteella.
Pesimälinnuston piste- ja kartoituslaskennat suoritettiin hyvissä havainnointiolosuhteissa ja ne ajoitettiin pääasiassa aikaiseen aamuun, noin 4–6 tuntia auringon nousun jälkeiseen aikaan. Hankealueella sekä sen välittömässä lähiympäristössä esiintyviä petolintuja tarkkailtiin lisäksi aamupäivän ja puolenpäivän aikaan. Laskentojen
aikana havaitut linnut kirjattiin ylös vihkoon ja maastokartoille, ja tulokset tulkittiin
toimistotyönä ko. laskentamenetelmästä annettujen ohjeiden (mm. Koskimies & Väisänen 1988) mukaisesti. Kaikille havaituille lintulajeille tulkittiin pesimävarmuusindeksi lintuatlaskartoituksessa käytetyn ohjeistuksen mukaisesti (ks. Valkama ym.
2011). Havaintojen tulkinta tehtiin ns. minimiperiaatteella, jolloin yksikin sopivassa
elinympäristössä tehty pesintään viittaava havainto riitti siihen, että laji tulkittiin alueella pesiväksi.
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Muuttolinnusto
Hankealueen kautta sekä sen lähialueella kulkevaa lintujen muuttoa seurattiin kevätmuutontarkkailun avulla 25.4.–14.5.2013 välisenä aikana. Muutontarkkailun ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tuulivoiman törmäysvaikutuksille alttiiksi tiedettyjen lintulajien yksilömääriä, niiden käyttämiä lentoreittejä ja lentokorkeuksia alueella.
Lisäksi muutontarkkailun aikana oli tarkoitus selvittää yleispiirteisemmin myös muuta, alueen kautta muuttavaa, tavanomaisempaa lajistoa.
Hankealueen kautta tai sen lähialueella muuttavaa linnustoa havainnoitiin keväällä
kahdeksana päivänä yhteensä noin 50 tuntia. Havainnointia suoritettiin yhden ihmisen toimesta Määtänkuljun luoteis- ja itärinteiden hakkuualueilla, joista käsin Lumivaaran ympäristössä muuttava linnusto oli kohtuudella hallittavissa. Muuttolinnustoselvityksen tarkkailupäivät sekä vuorokauden tarkkailuaika valittiin vallitsevan lintutilanteen ja muuton etenemisen sekä säätilan mukaan siten, että muuttolinnustoselvityksen ja linnustovaikutustenarvioinnin kannalta merkittävimpien lintulajien
päämuuttokausi ja muuton luonne saatiin havainnoitua mahdollisimman hyvin.
Havaituista linnuista kirjattiin laji- ja lukumäärätietojen lisäksi tiedot niiden etäisyydestä ja ohituspuolesta suhteessa tarkkailupisteeseen sekä lintujen arvioidut lentokorkeudet. Lintujen lentokorkeus arvioitiin kolmiportaisella asteikolla, joka vastaa
hankkeen alkuvaiheessa suunniteltujen tuulivoimaloiden kokoja (törmäyskorkeuden
alapuolella, törmäyskorkeudella, törmäyskorkeuden yläpuolella).

4.1.3 Muu eläimistö ja suojelullisesti arvokkaat lajit
Tiedot alueen eläimistöstä perustuvat pääosin yleistietoon erityisesti nisäkkäidemme
levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Lisäksi eläimistön osalta on hyödynnetty alueelta ja sen ympäristöstä mahdollisesti julkaistua selvitys- ja kirjallisuustietoa sekä alueen metsästysseurojen haastattelutietoa. Hankealueella ja sen läheisyydessä esiintyvää eläimistöä sekä eri lajien elinympäristöinä potentiaalisia alueita
huomioitiin hankkeen yhteydessä suoritettujen luonto- ja linnustoselvitysten yhteydessä.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistosta hankealueella toteutettiin yleispiirteinen liito-oravainventointi kevätmuutonseurannan kahden viimeisen maastotyöpäivän
yhteydessä 13.–14.5.2013 sekä pesimälinnuston ensimmäisen selvityskierroksen aikana 4.6.2013. Liito-oravainventointi suoritettiin lajin inventoinnista annetun ohjeistuksen mukaisesti papanakartoitusmenetelmää (Sierla ym. 2004) noudattaen. Selvityksen aikana liito-oravan papanoita etsittiin lajin suosimien lisääntymis-, levähdysja ruokailupuiden (erityisesti suuret kuuset ja haavat, lepät ja koivut) tyveltä. Liitooravan elinympäristöiksi potentiaalisista metsiköistä etsittiin lajin käyttämiä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eli kolopuita, risupesiä tai suurireikäisiä pönttöjä.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistosta hankealueella ei ole suoritettu lepakoiden detektoriselvityksiä tämän työn yhteydessä. Alueen soveltuvuutta lepakoille sekä
lepakoiden mahdollisia elinympäristöjä ja tärkeitä ruokailualueita huomioitiin pesimälinnuston ensimmäisen selvityskierroksen aikana 4.6.2013. Samassa yhteydessä etsittiin hankealueelle mahdollisesti sijoittuvia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kuten kolopuita tai kallionhalkeamia.
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistosta hankealueella toteutettujen luonto- ja
linnustoselvitysten yhteydessä on huomioitu alueen soveltuvuutta myös mm. karhun
ja ilveksen, saukon, viitasammakon ja korpikolvan elinympäristönä sekä mahdollisena lisääntymis- ja levähdyspaikkana.
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Kasvillisuus ja luontotyypit

4.2.1 Kasvillisuusalue
Hankealue sijoittuu kasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaaliseen PohjoisKarjala—Kainuu alueen länsiosaan ja tarkemmin Kainuun vaarajakson alueelle (3b
2). Soiden osalta alue kuuluu Kainuun aapasoiden suokasvillisuusvyöhykkeeseen.

4.2.2 Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit
Metsät
Suunnittelualueen metsät Määtänkuljun rinteillä ovat kuusivaltaisia tuoreita kankaita.
Kasvupaikkatyypiltään rinnemetsät voidaan tyypitellä pohjoiseen mustikkatyypin
MT(p) kangasmetsiin, joilla lehtomaisen kankaan rehevyyttä ja ruohovartisia esiintyy
mustikan joukossa paikoin runsaasti. Länsiosassa rinnemetsät ovat osin vaarapykäsammal-metsälauha-mustikkatyyppiä (BaDeMT). Määtänkuljun rinteessä on suuria
päätehakkuualoja ja alarinteellä on nuorta sekapuustoista taimikkoa. Hankealueen
korkeimmat kohdat sijoittuvat noin 365 m mpy Määtänkuljun laella, missä kuuset
ovat tykkylumen runtelemia ja metsät osin myös luontaisesti harvakasvuisia. Edustavimmat rinnemetsät sijoittuvat alueen pohjoisosaan, missä esiintyy varttuneen
kuusikon alueella reheviä sulamisvesijuotteja. Rinnekuusioiden alueella esiintyy lehtomaista metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin (GOMT) lehtomaista kangasta.
Rehevämmät rinnekuusikot ovat osin myös lahopuustoisia ja pesimälinnuston kannalta edustavia kohteita. Itärinteen rehevin kuusikko rajattiin luontokohteeksi, jolla
on monimuotoisuusarvoja.
Suurin osa hankealueen pinta-alasta on muutama vuosi sitten päätehakattua ja
puustoltaan nuorta taimikkoa. Alarinteen taimikot ovat varttuneempia ja lehtipuuvaltaisia. Alueen kesiosiin sijoittuu laajoja jo taimettuneita hakkuualoja, joista osa on
aurattuja. Suunnittelualueen rinnemetsissä esiintyy jonkin verran raitaa ja niukemmin haapaa. Raidan ja myös paikoin haavan runsaus Kainuun vaarametsissä pohjautuu kaskikulttuurin muokkaamiin ympäristöihin.
Kuva 11. Tuoreen kankaan vaarapykäsammal-mustikkatyypin rinnekuusikkoa hankealueen länsiosissa
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Kuva 12. Määtänkuljun itärinteellä esiintyy laajoja päätehakkuualoja

Suot
Hankealueelle ei sijoitu luonnontilaisia soita, pienialaisia korpia lukuun ottamatta.
Alueella on sijainnut runsaamminkin alarinteiden korpisia juotteja, joista suurin osa
on ojitettu ja nykyisin kohteet edustavat puustoltaan nuoria koivuvaltaisia korpimuuttumia ja turvekankaita. Ojitukset ja puustonkäsittely ovat merkittävästi muuttaneet aiemmin edustavien korpi- ja rämetyyppien luonnontilaa. Hankealueen länsirinteen alaosaan sijoittuu pienialainen kuvio aitokorpea. Alueen eteläosassa esiintyy
puronvarrella lehtokorpea ja ruohokorpea. Edustavat korpikuviot on rajattu luontokohteiksi.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Määtänkuljunsuo on lähin luonnontilaisen kaltainen suoluontokohde. Suo on välipintainen lyhytkorsineva, jonka rehevyystaso on
paikoin mesotrofista. Määtänkuljunsuon pohjois- ja eteläosan korvet on vahvasti ojitettuja ja ojitukset ovat kuivattaneet myös suon keskiosan rimpeä. Suon itäpuolella
kangasmaa nousee jyrkähkösti hankealueelle, eikä laiteeseen sijoitu edustavia korpikuvioita.
Määtänkuljun lakialueelle sijoittuu pienialainen rääseikköinen rinnesuo, joka on tyypiltään lähinnä pallosararämettä- ja korpea. Hankealueelle ja osin aluerajauksen ulkopuolelle sijoittuvat metsälain mukaiset soiden luontokohteet ovat rinteen aitokorpea sekä puronvarrelle sijoittuvia lehto- ja ruohokorpia.
Hankealueen itäpuolelle, tutkittujen sähkönsiirtoreittien alueelle, sijoittuu pienialaisia
ojitettuja lettorämeitä, jotka eivät ole tyypiltään erityisen reheviä. Ojitukset ovat
muuttaneet lettojen luonnontilaa merkittävästi, eikä niitä rajattu luontokohteiksi.
Sähkönsiirtoreitin lähialueelle hankealueen pohjoispuolelle, Tuppipuron varrelle, sijoittuu myös puronvarren lehtokorpea joka vaihettuu kaakossa Pilkkasuon ojitettuun
lettoon. Tuulipuistoalueen ulkopuolelle, laajemmin tutkitun sähkönsiirtoreitin varrelle
sijoittuvia lettomuuttumia ei rajattu luontokohteiksi, sillä ne ovat luonnontilansa ja
ominaispiirteensä menettäneitä.
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Kuva 13. Määtänkuljun laella esiintyy tykkylumen muovaamaa puustoa

4.2.3

Rakentamisalueiden luontoarvot
Tuulivoimaloiden rakennuspaikat ja huoltotiestö
Tuulivoimaloiden suunnitellut rakennuspaikat ja niille johtava huoltotiestö ja maakaapelointi sijoittuvat hakealueella pääosin tavanomaisen talousmetsän alueelle.
Alustavan sijoitussuunnitelman mukaisista voimalapaikoista kaksi sijoittuu hakkuukypsän kuusikon alueille, joista toinen on osittain rajattu tässä selvityksessä luonnon
monimuotoisuutta lisääväksi kohteeksi. Voimalapaikoista kaksi sijoittuu nuorten taimikoiden alueelle ja kolme varttuneiden sekapuustoisten metsien alueelle alarinteessä. Kaksi voimalapaikka sijoittuu vasta päätehakatulle alueelle ja yksi harvennushakattuun metsään Määtänkuljun lakialueella.
Voimaloita yhdistävän huoltotiestön suunnitteluvaihe on alussa eikä sen osalta voida
kuvailla sijoituspaikan olosuhteita. Liitteen 2 kuvissa on esitelty alustavia tuulivoimalan rakennuspaikkoja.

Sähkönsiirtoreitti
Hankkeen sähkönsiirtosuunnitelma oli maastokaudella niin alustava, että sähkönsiirron osalta inventointiin alueen itäpuolinen metsäalue hankealueen ja voimalinjan välissä. Alue on puustoltaan nuorta korpi- ja rämemuuttumaa sekä turvekangasta. Mikinsuon alue on alun perin ollut laajempi ja sen länsi-luoteispuoliset osat on vahvasti
ojitettuja. Alueen entisillä rämeillä on lettoisia piirteitä, mutta lettorämeiden ominaisuuksia on voimakkaasti muutettu. Tuppipuron laiteita lukuun ottamatta sähkönsiirtoreittien laajemmassa inventoinnissa ei paikannettu arvokkaita luontokohteita tai
huomionarvoista lajistoa. Sähkönsiirron reittivaihtoehdoiksi ovat varmistuneet maastoinventointien jälkeen pohjoiseen suuntautuvan maakaapelireitin lisäksi viereisen
Otsotuulen hankkeen kanssa samaan johtokäytävään sijoittuva 12 kilometrin reitti
Seitenoikean asemalle alueen eteläpuolella. Olemassa olevan linjanvartta ei tässä
hankkeessa ole inventoitu Seitenoikean sähköasemalle saakka.
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Valtakunnallisessa Lintuatlashankkeessa selvitettiin koko Suomen pesimälinnuston
levinneisyyttä 10 x 10 km suuruisilla atlasruuduilla vuosina 2006–2010. Lumivaaran
hankealue sijoittuu Hyrynsalmen Lietekylän (717:355, selvitysaste hyvä) sekä Hyrynsalmi Oravivaaran (717:356, selvitysaste hyvä) atlasruutujen alueelle. Lietekylän
ja Oravivaaran atlasruuduissa havaittiin atlaksen aikana yhteensä 97 lintulajia, joista
75 lajia arvioitiin alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Alueen pesivän
maalinnuston keskitiheydeksi on arvioitu 125–150 paria/km2 (Väisänen ym. 1998).
Lumivaaran hankealueen elinympäristöt koostuvat pääasiassa tuoreen kankaan varttuneista kuusivaltaisista havumetsistä sekä avohakkuualoista. Alueelle sijoittuu paikoin myös korpimaisia ja lehtomaisia kuvioita ja alueen länsipuolelle pienialainen
avosuo. Suurin osa hankealueesta on metsätalouskäytössä, mutta alueella on paikoin
myös luonnontilaisempia vanhan metsän kuvioita. Alueella on laajalti sekä tuoreempia ja aurattuja että vanhempia ja taimettuvia hakkuualueita.
Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten yhteydessä Lumivaaran hankealueella havaittiin yhteensä 63 lintulajia (taulukko 4), joista 42 lajia arvioitiin alueella varmasti tai
todennäköisesti pesiväksi. Vuoden 2012 Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston
hankealueella toteutetuissa selvityksissä havaittiin 53 lintulajia, joista 42 lajia tulkittiin alueella pesiväksi (Pöyry 2013). Otsotuulen hankealueella kartoituslaskennoin todettu pesimälinnuston keskimääräinen lintutiheys oli varsin korkea 190 paria/km2
(Pöyry 2013).
Prokon Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella havaittiin pistelaskentojen yhteydessä 32 lintulajia, joista yleisimpiä olivat kaikilla pistelaskentapisteillä havaitut
pajulintu, peippo, metsäkirvinen, laulurastas, vihervarpunen sekä punakylkirastas.
Pistelaskentojen perusteella alueen runsaslukuisimpia pesimälajeja olivat pajulintu,
peippo, pikkukäpylintu, metsäkirvinen ja laulurastas (taulukko 3). Hankealueen muu
pesimälajisto koostuu pääasiassa alueellisesti tavanomaisia havupuuvaltaisten metsätalousalueiden peruslajeista, mutta alueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten metsien vuoksi alueella esiintyy jonkun verran myös arvokkaampaa lajistoa (taulukko 4).

Taulukko 3. Pistelaskentojen perusteella hankealueen kymmenen runsainta pesimälajia. Dominanssi = lajin yksilöiden osuus hankealueen koko lintuyhteisöstä, Elinympäristö = lajin ensisijainen elinympäristö Väisänen ym. (2008) luokittelun mukaan.

Laji
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Peippo (Fringilla coelebs)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Järripeippo (Fringilla montifringilla)
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)

Dominanssi
25,4 %
11,7 %
9,9 %
8,5 %
7,8 %
5,3 %
4,6 %
4,2 %
4,2 %
2,5 %

Elinympäristö
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Havumetsät
Metsän yleislajit
Havumetsät
Havumetsät
Havumetsät
Metsän yleislajit
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
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Taulukko 4. Lumivaaran hankealueen pesimälinnustoinventoinneissa havaitut lajit.
Varmasti tai todennäköisesti pesivät lajit on lihavoitu.

Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Riekko (Lagopus lagopus)
Pyy (Tetrastes bonasia)
Teeri (Tetrao tetrix)
Metso (Tetrao urogallus)
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Kanahaukka (Accipiter gentilis)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Piekana (Buteo lagopus)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Kurki (Grus grus)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Kalalokki (Larus canus)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)
Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Käki (Cuculus canorus)
Käenpiika (Jynx torquilla)
Palokärki (Dryocopus martius)
Käpytikka (Dendrocopos major)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Västäräkki (Motacilla alba)
Tilhi (Bombycilla garrulus)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
Rautiainen (Prunella modularis)
Punarinta (Erithacus rubecula)

Laji
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Pensastasku (Saxicola rubetra)
Mustarastas (Turdus merula)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Kulorastas (Turdus viscivorus)
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Hippiäinen (Regulus regulus)
Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Hömötiainen (Parus montanus)
Talitiainen (Parus major)
Puukiipijä (Certhia familiaris)
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)
Närhi (Garrulus glandarius)
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
Harakka (Pica pica)
Varis (Corvus corone)
Korppi (Corvus corax)
Peippo (Fringilla coelebs)
Järripeippo (Fringilla montifringilla)
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Urpiainen (Carduelis flammea)
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

Luonnontieteellisen keskusmuseon alaisen Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston
tiedonannon (Juha Honkala, kirjall. ilm.) mukaan hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kalasääsken tai muiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien tiedossa olevia pesäpaikkoja. Metsähallituksen petolinturekisterin mukaan (Tuomo Ollila, kirjall. ilm.)
hankealueen ympäristössä ei sijaitse tiedossa olevia erityisesti suojeltavien petolintujen pesäpaikkoja. Edellä mainittujen tietolähteiden osalta on huomattava, että erityisesti Sääksirekisterin ja Rengastustoimiston tiedot petolintujen pesäpaikoista ovat
todennäköisesti vajavaisia ja niiden kattavuus riippuu voimakkaasti paikallisten petolinturengastajien aktiivisuudesta.
Hankealueella toteutettujen linnusto- ja luontoselvitysten yhteydessä alueelta ei löydetty petolintujen pesäpaikkoja. Hankealueen välittömään lähiympäristöön sijoittuu
kuitenkin kaksi todennettua petolintureviiriä, joiden pesäpaikat sijoittuvat todennäköisesti hankealueen ulkopuolelle. Hankealueen länsi- ja luoteispuolella havaittiin kevätmuutontarkkailun sekä pesimälinnustoselvitysten yhteydessä soidintava sinisuohaukka ja hankealueen itäpuolella havaittiin soidintava hiirihaukka. Molempien
lajien reviirit todennäköisesti ulottuvat Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston
hankealueelle, mutta reviirien ydinalueet sijoittuvat todennäköisesti hankealueen ulkopuolelle. Hankealueella havaittiin lisäksi saalistelevia tuulihaukkoja, mutta niiden
reviirien sijoittumisesta tai pesimisestä ei saatu tarkempia merkkejä. Hankealueella
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havaittiin lisäksi varpushaukka, jonka mahdollinen reviiri sijoittuu hankealueen lounaispuolelle Lumivaaran alueelle. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella ei todettu vuonna 2012 ainoatakaan pesivää petolintua (Pöyry 2013).
Hankealueelta ei tunnistettu metsäkanalintujen merkittäviä soidinpaikkoja. Hankealueen pohjoisosassa, radiomastolle kulkevalla tiellä, havaittiin keväällä ukkometso
ja maston eteläpuoleisen rämeen reunalla havaittiin koppelo myöhemmin toukokuussa. Teerien soidinääntelyä kuului aikaisin keväällä sekä Määtänkuljunsuolta että hankealueen kaakkoisosan hakkuulta. Myöhemmin kesällä havaittiin teeri Määtänkuljun
etelärinteellä sekä teeripoikue hankealueen koillisosassa. Kevätmuutontarkkailun yhteydessä hankealueen pohjoisosan radiomastolle kulkevan tien yli havaittiin lentävän
riekko. Pyyn viheltelyä kuultiin hankealueen eteläosan kuusikosta, Määtänkuljun länsilaidalta sekä hankealueen itäreunalle sijoittuvien Kaivopurontienvarren kuusikoista.
Kahlaajista hankealueella havaittiin pesivän muutama pari metsävikloja ja valkoviklo
soidinsi hankealueen länsipuoleisella Määtänkuljunsuolla. Taivaanvuohi havaittiin sekä Määtänkuljunsuolla että hankealueen pohjoisosan pienialaisella rämeellä. Hankealueen keskiosan laaja-alaisella avohakkuulla havaittiin soidinääntelevä pikkukuovi,
mutta lajin mahdollista pesintää alueella ei saatu varmistettua.
Tikkalinnuista hankealueella havaittiin runsaasti vanhan metsän lajiksi luettavan pohjantikan syönnösjälkiä ja alueen varttuneet sekä vanhat kuusivaltaiset rinnemetsät
ovatkin lajin tyypillisintä elinympäristöä. Rummuttava pohjantikkakoiras havaittiin
hankealueen eteläosassa. Myös vanhan metsän lajiksi luettavan palokärjen reviireitä
havaittiin kaksi: toinen hankealueen pohjoisreunalla Määtänkuljun koillispuolella ja
toinen hankealueen lounaisosassa Lumivaaran itärinteellä. Käenpiian reviiri havaittiin
hankealueen keskiosan laajalla hakkuulla, missä alueen jättöpuissa on jonkun verran
lajin pesäpaikoiksi soveltuvia koloja.
Hankealueen varttuneiden ja vanhojen kuusivaltaisten metsien tyypillistä lajistoa
ovat mm. tilhi, rautiainen, punarinta, laulurastas, kulorastas, hippiäinen, puukiipijä,
punatulkku ja pikkukäpylintu. Harvalukuisempaa vanhojen kuusimetsien lajistoa
edustavat mm. idänuunilintu, tiltaltti, sirittäjä ja peukaloinen. Lumivaaran alueella
tyypilliseksi varttuneiden ja vanhojen kuusikoiden lajiksi voidaan lukea myös ItäSuomen ja Kainuun alueellinen erikoisuus sinipyrstö. Lumivaara sijoittuu sinipyrstön
esiintymisen kannalta Kainuun vaarajakson ydinalueelle, jossa viime vuosina todetut
sinipyrstöreviirien parimäärät ja pesimätiheydet ovat suurimpia Venäjän ulkopuolisessa Euroopassa koskaan todettuja (Pöyry 2013). Hankealueen pesimälinnustoselvitysten yhteydessä havaittiin yhteensä yhdeksän sinipyrstöreviiriä, joista neljä sijoittui
hankealueelle. Hankealueen länsi- ja lounaispuolelle sijoittuvien Lumivaaran ja Peuravaaran alueella sinipyrstötiheydet ovat vieläkin korkeampia, ja laji kuuluu alueen
runsaimpiin pesimälajeihin (Teppo Helo, kirjall. ilm.). Rinnekuusikoiden tyyppilajiksi
voidaan lukea myös kuukkeli, jonka reviiri havaittiin hankealueen itäosassa.
Hankealueella on runsaasti myös taimettuvia hakkuualueita sekä nuoremman ikäluokan metsiä, joissa esiintyy myös avoimemman alueen lajeja kuten västäräkki, pensastasku ja hernekerttu. Taimikoiden ja avohakkuiden vuoksi pajulintu muodostaa
neljäsosan alueen lintuyhteisöstä, ja myös metsäkirvinen on hyvin runsas. Hankealueen kaakkoisosan hakkuulla havaittiin myös mahdollisesti pesivä isolepinkäinen.
Hankealueelta tai sen lähialueelta ei tunnistettu muusta ympäristöstä selkeästi erottuvia linnustollisesti arvokkaita kohteita. Hankealueelle sekä sen lähialueelle sijoittuvissa varttuneissa ja vanhoissa kuusimetsissä esiintyy kuitenkin elinympäristöjä useammalle suojelullisesti arvokkaalle lintulajille.

4.3.2

Sähkönsiirtoreittien pesimälinnusto
Lumivaaran tuulivoimapuiston sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat alueellisesti hyvin
samankaltaiselle metsäalueelle kuin tuulivoimapuiston hankealueelle suunnitellut
tuulivoimalat. Sähkönsiirtoreittien alueita on kuitenkin käsitelty voimakkaammin
metsätaloustoimenpiteissä, ja ne sijoittuvat pääosin puustoltaan nuoremman ikäluokan metsiin.
Sähkönsiirron reittivaihtoehtojen linnustollisista arvoista ei ole tietoa, mutta karttaja ilmakuvatarkastelun perusteella sähkönsiirtoreittien varrelle ei todennäköisesti si-
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joitu linnustollisesti arvokkaita kohteita. Sähkönsiirtoreitin VE b varrelle sijoittuu paikoin pienialaisia suokohteita, mutta niiden ei arvioida olevan linnustollisesti arvokkaita. Molempien sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueille sijoittuu pienialaisesti varttuneempaa tai vanhaa kuusivaltaista havumetsää, mutta sähkönsiirtoreittien alueille
ei sijoitu laajempia yhtenäisiä varttuneen tai vanhan metsän alueita.
Molempien sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella esiintyvä linnusto koostuu todennäköisesti alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista voimakkaasti käsiteltyjen talousmetsien peruslajeista. Tavanomaisemman lajiston lisäksi sähkönsiirron reittivaihtoehtojen alueella esiintyy todennäköisesti myös jonkin verran suojelullisesti arvokkaita lintulajeja.

4.3.3

Muuttolinnusto
Selvät maanpinnanmuodot, kuten meren sekä suurten järvien rannikko ja suuret jokilaaksot muodostavat muuttolinnuille tärkeitä muuton suuntaajia eli ns. johtolinjoja,
joita linnut seuraavat muutollaan. Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Vaara–Kainuun alueelle, missä ei olemassa olevan tiedon tai karttatarkastelun perusteella sijaitse merkittäviä muuttoa ohjaavia johtolinjoja. Vaarajakson
reuna-alueet sekä hankealueen itäpuolelle sijoittuva Emäjoki saattavat toimia jossain
määrin linnuston muuttoa ohjaavina johtolinjoina.
Lumivaaran kaltaisilla sisämaa-alueilla, missä ei ole selkeitä muuttoa ohjaavia johtolinjoja, lintujen muutto on useimmiten yleispiirteiltään hajanaista ja vähäistä. Merkittävimpien muuttoa ohjaavien johtolinjojen ulkopuolella lintujen muutto saattaa joiltain osin tapahtua hyvinkin korkealla. Lumivaaran kaltaisilla sisämaa-alueilla havaittavissa oleva muutto koskee yleensä suurimmilta osin lähialueen pesimälintuja.
Hankealueella toteutetun kevätmuutontarkkailun aikana havaittiin kaikkiaan 41
muuttavaksi tulkittua lintulajia ja vajaa 1100 yksilöä (taulukko 5). Valtaosa havaituista lajeista ja yksilöistä oli varpuslintuja. Tuulivoiman linnustovaikutuksille herkistä
lajeista esimerkiksi joutsenia havaittiin 7 yksilöä, metsähanhia yhteensä 74 yksilöä ja
kurkia 35 yksilöä. Petolintuja havaittiin yhteensä kuusi lajia, mutta kaikilla yksilömäärät jäivät melko alhaisiksi. Myös kahlaajia ja esimerkiksi sepelkyyhkyjä havaittiin
vähän.
Lumivaaran alueella havaittu muutto oli vähäistä ja hajanaista, eikä mitään selkeitä
muuttoreittejä tunnistettu. Osa havaituista linnuista muutti hankealueen kautta,
mutta vähäisen yksilömäärän vuoksi selkeitä päätelmiä muuttoreittien tarkemmasta
luonteesta ei voi tehdä. Hieman reilu 35 % havaituista linnuista muutti koilliseen ja
noin 15 % pohjoiseen, mutta lintuja liikkui myös muihin ilmansuuntiin, joka voisi
koskea pesimäalueille saapuneiden lintujen liikehdintää.
Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen yhteydessä vuonna 2012 toteutettujen
kattavampien muuttolinnustoselvitysten tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin
nyt toteutetun muuttolinnustoselvityksen tulokset. Keväällä 2012 Lumivaaran Otsotuulen hankealueen kautta havaittiin muuttavan vain vähän lintuja, eikä selkeitä
muuttoreittejä ollut havaittavissa (Pöyry 2013). Suuri osa havaitusta muutosta kiersi
vaaran lakialueen kaakkoispuolelta suunnaten koilliseen ja pohjoiskoilliseen (Pöyry
2013). Myös syksyllä 2012 lintujen muutto suuntautui pääasiassa Lumivaaran hankealueen ohi, eikä selviä muuttoreittejä havaittu (Pöyry 2013).
Lumivaaran muuta ympäristöä korkeampi vaara-alue näyttää ohjaavan lintujen
muuttoa sen lakialueen ohitse samaan tapaan kuin Lapin vaara-alueella toteutettujen
tuulivoimapuistojen linnustoselvityksissä on aiemmin todettu. Joissain tapauksissa
kuitenkin esimerkiksi petolinnut hyödyntävät muutollaan vaarojen rinteille muodostuvia nousevia ilmavirtauksia, mutta vain pieni osa linnuista muuttaa vaarojen lakialueen kautta.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muuttolintujen merkittäviä levähdys- tai ruokailualueita.
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Taulukko 5. Lumivaaran tuulivoimapuiston muutontarkkailun aikana havaitut ja tuulivoiman
linnustovaikutusten kannalta herkät lintulajit (pl. varpuslinnut). Muuttokorkeudet: I = törmäyskorkeuden alapuolella, II = törmäyskorkeudella, III = törmäyskorkeuden yläpuolella; Alueelta =
hankealueen kautta muuttaneiden lintujen osuus; Yhteensä = muutontarkkailun aikana havaittu
yksilömäärä.

Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Metsähanhi (Anser fabalis)
Harmaahanhilaji (Anser sp.)
Telkkä (Bucephala clangula)
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Piekana (Buteo lagopus)
Hiirihaukkalaji (Buteo sp.)
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)
Pieni petolintu
Kurki (Grus grus)
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)
Kuovilaji (Numenius sp.)
Kuovi (Numenius arquata)
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Liro (Tringa glareola)
Kalalokki (Larus canus)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Lokkilaji (Larus sp.)

I
29 %

88 %
14 %
33 %
14 %
67 %
50 %

100 %
33 %

100 %
25 %

II
71 %
23 %
27 %
100 %
13 %
57 %
33 %
57 %
67 %
33 %
50 %
40 %
100 %

III
77 %
73 %

29 %
33 %
29 %
33 %

60 %

50 %

17 %

50 %
100 %

25 %

Alueelta
14 %
12 %
4%
0%
88 %
29 %
33 %
86 %
33 %
100 %
50 %
26 %
100 %
100 %
50 %

100 %
50 %
0%

Yhteensä
7
26
48
2
8
7
3
7
3
3
2
35
2
1
6
1
5
5
2
2
4
9

Suojelullisesti arvokas linnusto
Lietekylän ja Oravivaaran lintuatlasruuduissa on havaittu edellisen lintuatlaksen aikana yhteensä 32 suojelullisesti arvokasta lintulajia. Kesän 2013 pesimälinnustoselvitysten aikaan Lumivaaran hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä havaittiin
kaikkiaan 20 suojelullisesti arvokasta lintulajia (taulukko 6). Suuri osa havaituista
suojelullisesti arvokkaista lajeista on kuitenkin alueellisesti melko tavanomaisia lajeja.
Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja ovat hankealueen ulkopuolella pesivät sinisuohaukka ja hiirihaukka sekä alueella melko runsaana esiintyvä sinipyrstö, jotka
on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa. Sinisuohaukka, hiirihaukka ja sinipyrstö on säädetty uhanalaiseksi myös Suomen luonnonsuojelulain ja -asetuksen nojalla. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) pesimälajeja ovat riekko, teeri, metso, käenpiika, sirittäjä sekä kuukkeli ja alueellisesti
uhanalaisia (RT) pesimälajeja ovat tiltaltti ja kuukkeli.
Pesimälinnustoselvitysten aikana havaituista lajeista kymmenen lajia on luettu kuuluvaksi EU:n lintudirektiivin liitteen I lajistoon ja yhdeksän lajia on listattu Suomen
kansainväliseksi vastuulajiksi.
Lumivaaran hankealueen pesimälinnustoselvityksissä havaittujen uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien havaintopaikat on esitetty kuvassa 19.
Lumivaaran suunnitellun tuulivoimapuiston hankealueen kautta saattaa myös muuttaa joitain suojelullisesti arvokkaita lintulajeja.
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Kuva 14. Hankealueen pesimälinnustoselvitysten aikana havaittujen uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien havaintopaikat sekä petolintujen reviirin ydinalueen likimääräinen sijainti.

Taulukko 6. Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella tai sen lähiympäristössä havaitut suojelullisesti arvokkaat lintulajit. Parimäärä = uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien arvioitu parimäärä ( [] =
hankealueen ulkopuolella), Uhex = Suomen lajien uhanalaisuusluokittelu (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010), RT = alueellisesti uhanalainen (Rajasärkkä ym. 2013)), Lsl. = Suomen
luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) ja -asetuksen (14.2.1997/160) nojalla uhanalainen (U) laji, EVA
= Suomen kansainvälinen vastuulaji, EU = EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I laji.

Laji
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
Riekko (Lagopus lagopus)
Pyy (Tetrastes bonasia)
Teeri (Tetrao tetrix)
Metso (Tetrao urogallus)
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)
Hiirihaukka (Buteo buteo)
Kurki (Grus grus)
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)
Valkoviklo (Tringa nebularia)
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)
Käenpiika (Jynx torquilla)
Palokärki (Dryocopus martius)
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus)
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)

Parimäärä

Uhex

1

NT

2
2
[1]
[1]

NT
NT
VU
VU

Lsl.

EVA
x

EU
x

x
x

x
x
x
x

U
U

x

2

x
x
x

x

x

x
x

NT

9

VU

1
2
1

NT
RT
NT, RT

U
x

x
x

Elinympäristö
Karut sisävedet
Suot
Havumetsät
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Suot
Pellot ja rakennettu maa
Suot
Suot
Suot
Kosteikot
Metsän yleislajit
Vanhat metsät
Vanhat metsät
Vanhat metsät
Havumetsät
Lehtimetsät
Havumetsät
Vanhat metsät
Havumetsät
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Eläimistö
Hankealueella tavattava nisäkäslajisto koostuu tyypillistä metsätalousvaltaisen havumetsävyöhykkeen lajistosta, joka käsittää etupäässä alueellisesti yleisiä ja tavanomaisia lajeja. Alueen yleisimmät nisäkkäät ovat hirvi, metsäjänis, orava ja kettu sekä useat eri piennisäkäslajit. Suurpedoista alueella esiintyy myös ahmaa sekä satunnaisemmin susia, joita ei poronhoitoalueella lueta kuuluvaksi EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajistoon. Alueen kuusimetsissä tavataan myös näätää.
Hirvieläimistä alueella tavataan myös metsäpeuraa ja alue sijoittuu metsäpeuran levinneisyyden pohjoisrajalle ja poronhoitoalueen etelärajalle. Kainuun alueelle sijoittuva peura-aita pyrkii pitämään alalajit eli peuran ja poron erillään metsäpeuran rotupuhtauden säilymiseksi. Hirvieläimistä Lumivaaran hankealueella havaittiin pesimälinnustoselvitysten ohessa yllättäen myös valkohäntäpeura.

4.5

Arvokkaat luontokohteet
Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää
tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu sen jälkeen kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saattanut sen
maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsätaloustoimissa
huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luonnon monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suunnittelussa. Uudistetussa vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamiskielto (2 luku 11 § ja 3
luku 2 §).
Hankealueen luontoselvityksissä on pyritty huomioimaan edellisten lisäksi myös em.
lakien mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto &
Soininen 1998), joita ovat esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat. Lisäksi selvityksissä huomioidaan riistan kannalta merkittäviä elinympäristöjä ja lajiston kulkuyhteyksiä.
Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 2008
(Raunio ym. 2008). Arvioinnissa luontotyyppien uhanalaisuutta on tarkasteltu yleisesti
koko maassa sekä erikseen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Lumivaaran itäosan
hankealue sijoittuu Keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, joka luetaan luontotyyppien uhanalaisuuden aluejaossa Etelä-Suomeen. Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole
lakisääteisesti turvattu, mutta ne ovat yleensä hyvä indikaattori arvokkaista luontokohteista. Usein uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi on huomioitu arvokkaaksi myös
muutoin, esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tai metsälaissa.
Luontotyyppejä suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Arvokkaalla
luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa.
Arvokkaiden luontotyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita
ovat uhanalaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 § ja 47 §)
esiintymät, sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdysalueet (LSL 49 §).

Kansallisten lakien mukaiset kohteet hankealueella
Lumivaaran hankealueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia arvokkaita luontotyyppejä.
Metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä hankealueella ovat purojen lähiympäristöt, lehtokorvet sekä ruoho- ja heinäkorvet. Lisäksi edustavat purouomien
osat voidaan lukea vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisiin pienvesiin.

Muut arvokkaat ympäristöt hankealueella
Muuna arvokkaana luontokohteena hankealueelta on rajattu rehevää runsaslahopuustoista rinnekuusikkoa
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Luontokohteiden kuvaukset
Kokonaisuutena hankealue on varsin voimakkaasti käsitelty, alueen metsät ovat
metsätalouskäytössä ja alueelle sijoittuu laajoja hakkuita. Hankealueen arvokkaiksi
poimitut luontokohteet ovat ympäristöstään erottuvia, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita. Arvokkaat luontokohteet on nimetty niiden sijainnin mukaan
karttanimillä sekä numeroitu, jotta niiden paikantaminen kartalla on helpompaa.
Luontokohteet on esitetty tämän raportin liitekartassa 1.

Kaivopuron latvat a, puronvarsilehto ja -korpi (luontokohde 1)
kaivopuron latvaosalle sijoittuu luonnontilaista purouomaa, jonka varrella on paikoin
edustavaa lehtokorpea sekä ruoho- ja heinäkorpea. Osin puronvartta on hakattu ja
luontokohderajauksesta jätettiin pois taimikkoalueelle sijoittuva osuus. Kaivopuron
latvojen alemmalla osuudella puronvarrelle sijoittuu tuoretta lehtoa ja lehtokorpea.
Lehdon lajistossa edustavat isoalvejuuri, metsäalvejuuri, hiirenporras, mesiangervo,
pohjansinivalvatti, lehtokorte ja sudenmarja. Lehtojen pohjakerroksessa lehväsammalet vallitsevat. Lehtokorven alueella vallitsevat pohjakerroksessa rahkasammalet
ja kenttäkerroksessa merkittävimpinä esiintyvät rentukka, korpi-imarre, korpiorvokki, maariankämmekkä sekä herttakaksikko. Puronvarren alueella esiintyy useita iäkkäitä raitoja, joista kolmella esiintyi silmälläpidettävää raidankeuhkojäkälää. Puronvarrelle sijoittuu myös muutamia järeitä haapoja, joissa on koloja. Alueella ei kuitenkaan esiintynyt viitteitä liito-oravasta.
Puronvarren lehtoiset osat ovat tyypiteltävissä hiirenporras—isoalvejuurityypin (AthAssT) kosteaksi keskiravinteiseksi lehdoksi. Lehto vaihtelee mosaiikkimaisesti lehtokorpikuvioiden kanssa ja paikoin kangasmaa rajautuu jyrkemmin puronvarren kapean lehtokuvioon.

Kuva 15. Kaivopuron latvaosissa puronvarrella esiintyy rehevää lehtoa ja lehtokorpea (luontokohde 1)
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Luontokohteelle sijoittuu Metsälain 10 §:n mukaisina erityisen arvokkaina elinympäristöinä pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä lehdot ja rehevät korvet. Luontotyyppeinä kosteat keskiravinteiset lehdot ovat silmälläpidettäviä (NT) ja ruoholehtokorvet erittäin uhanalaisia (EN), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot ovat
luontotyyppeinä vaarantuneita (VU). Kaivopuron alaosalla, luontokohteeksi rajatulla
alueella, on metsätalouden ympäristötukikohteita (Kainuun metsäkeskus, tiedonanto
11.9.2013) Luonnontilaisimmat osat kaivopurosta ovat vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisia vesiluonnon arvokohteita.

Kaivopuron latvat b (luontokohde 2)
Ylempänä rinteessä Kaivopuron uoma sijoittuu kapeampana norona tuoreen kankaan
kuusikon alueelle. Uoman laidalla on paikoin mustikka- ja metsäkortekorpea, jotka
on sisällytetty luontokohderajaukseen. Paikoin ympäröivä metsä on vanhanmetsän
piirteitä omaavaa, lähes uudistusiän saavuttanutta kuusikkoa, jossa esiintyy paikoin
lahopuustoa maapuina. Kaivopuron latvaosan kuusikkojen alueella ei havaittu otoksenomaisella inventoinnilla merkittäviä vanhoja metsiä indikoivia kääväkkäitä.
Luontokohteelle sijoittuu Metsälain 10 §:n mukaisina erityisen arvokkaina elinympäristöinä pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä aitokorvet. Luontotyyppeinä mustikkakorvet ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot ovat vaarantuneita (VU)
ja metsäkortekorvet erittäin uhanalaisia (EN).

Määtänkuljunsuo N, aitokorpi (luontokohde 3)
Hankealueen pohjoisosan rinteiden alaosiin sijoittuu mosaiikkimaisena kuviona aitokorpia, jotka vaihtelevat mustikka- ja muurainkorpikuvioina. Korpikuvioilla esiintyy
jonkin verran ohutta lahopuustoa, lähinnä koivupökkelöä. Lajistossa mainittavimpana
on herttakaksikko, joka ei ole uhanalainen tai muutoin suojeltava, mutta sen esiintymät ovat taantuneet korpien ojitusten myötä.
Aitokorvista metsäkorte- ja muurainkorvet ovat uudistetun metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alarinteen osin puustoltaan käsitellyistä korpikuvioista
rajattiin luontokohteeksi edustavin ja lähinnä muurainkorpia sisältävä alue. Mustikkakorvet ja muurainkorvet ovat luontotyyppeinä vaarantuneita (VU).
Kuva 16. Kaivopuron latvoilla (luontokohde 2) purouoma edustavimmille laiteille sijoittuu aitokorpia ja tuoreen kankaan kuusikkoa.
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Määtänkuljunsuo NW, rääseikköräme (luontokohde 4)
Määtänkuljun alueen korkeimmalle laelle sijoittuu rinnesuota, joka voidaan tyypitellä
kuusta ja mäntyä kasvavaksi korpirämeeksi. Tarkemmin suotyyppinä alue on rääseikköä, joka on korpien ja rämeiden yhdistelmätyyppiä ja muistuttaa lähinnä avosuolaiteiden kuusikkoisia pallosararämeitä. Määtänkuljun rääseikköinen räme on tykyn runtelemaa kuusta ja kitukasvuista mäntyä kasvavaa rämettä, jossa pallosaran
runsaus leimaa väli- ja mätäspinnan kasvillisuutta. Rahkasammalet ovat runsaita,
mutta myös karhunsammalta esiintyy mättäillä.
Ojittamattomat vähäpuustoiset suot voidaan lukea Metsälain 10 §:n elinympäristöihin. Korpirämeet (rääseiköt) ovat luontotyyppeinä vaarantuneita (VU).

Määtänkulju NW, rehevät rinnekuusikot (luontokohde 5)
Hankealueen edustavimmat rinnemetsät sijoittuvat pohjoisosaan, missä esiintyy
varttuneen kuusikon alueella reheviä sulamisvesijuotteja. Rinnekuusikossa esiintyy l
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin (GOMT) lehtomaista kangasta, joka vuorottelee tuoreen kankaan kanssa. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan soistumina esiintyy pienialaisia mustikkakorpilaikkuja. Tuoreen kankaan alueella ruohokanukka on
paikoin vallitsevaa ja muodostaa mustikan kanssa kenttäkerroksen valtalajiston. Paikoin isoalvejuuri on erityisen runsas. Lisäksi metsäimarre ja metsäalvejuuri muodostavat runsaita kasvustoja.
Varttuneet, lähes uudistuskypsät tuoreen kankaan kuusikot eivät alueellisesti tarkastellen ole erityistä suojelua vaativia, sillä vastaavia esiintyy Kainuun vaarajakson rinteillä runsaasti. Hankealueelta rajattu rehevämpi rinnekuusikko on paikoin myös lahopuustoinen ja pesimälinnuston kannalta edustava alue. Itärinteen rehevin kuusikko
rajattiin luontokohteeksi, jolla on monimuotoisuusarvoja. Rajatun luontokohteen alueelle sijoittuu silmälläpidettävän (NT) raidankeuhkojäkälän esiintymä ja vaarantuneen (VU) sinipyrstön tulkittuja reviireitä.

Kuva 17. Edustavimpien kuusikkorinteiden alueella esiintyy rehevillä lehtomaisilla sulamisvesijuoteilla runsaasti isoalvejuurta.
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Tuppipuron korvet; lehtokorpi, ruoho- ja heinäkorpi (luontokohde 6)
Hankealueen ulkopuolelle, alustavasti suunnitellun sähkönsiirtoreitin lähialueelle sijoittuu Tuppipuron varrelle edustavia korpikuvioita. Pilkkasuon luoteispuolella sijainneita korpikuvioita on ojitettu, mutta Tuppipuron alueelta on rajattavissa vielä kuvio,
jossa esiintyy ruoho- ja heinäkorpea, metsäkortekorpea sekä lehtokorpea. Korpityypit vaihtelevat tyypilliseen tapaan mosaiikkimaisesti ja lehtokorpea sijoittuu lähemmäksi Tuppipuroa, sen eteläpuolelle. Lehtokorven lajistossa näyttävimpänä esiintyvät
mesiangervo, pohjansinivalvatti, suokeltto ja korpikastikka. Suokelton lisäksi hetekaalen esiintyminen lehtokorven alueella viittaa lähteisyyteen ja korpi on todennäköisesti ollut ennen Pilkkasuon ojituksia osin myös lähdekorpea. Lehtokorpi vaihettuu
ruoho- ja heinäkorveksi, jossa on paikoin hyvin luhtaisia osia ja raatetta esiintyy runsaasti. Pilkkasuon suuntaan metsäkortekorven osuus lisääntyy ja korpi vaihettuu kapean luhtaisen nevakorven kautta ojitusten myötä kuivuneeksi lettorämeeksi. Pilkkasuon lettoräme on ojitusten myötä kuivahtanut ja siten ominaispiirteensä menettänyt.
Tuppipuron uoma on Pilkankuljun ja Pilkkasuon välisellä alueella osin luonnontilainen,
mutta siihen on johdettu runsaasti korpien kuivatusojia. Rajatulla korpien luontokohteella Tuppipuron uomanosa on lähes luonnontilainen.
Metsäautotien ojarumpu muuttaa alapuolista uomaa jonkin verran, mutta pienveden
lähiympäristönä luontokohde on edustava. Rajatulla Tuppipuron korpikuviolla esiintyy
lahopuuta lehtipuupökkelöinä. Lisäksi muutama järeä vanha raita lisäävät kohteen
monimuotoisuutta. Metsälain 10 §:n mukaisina luontotyyppeinä kohteella ovat pienvesien välittömät lähiympäristöt sekä rehevät korvet; ruoho- ja heinäkorvet ja lehtokorvet ja myös uudistetun metsälain mukaisesti aitokorpiin kuuluvana metsäkortekorvet. Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa lehtokorvet, ruoho- ja heinäkorvet
sekä aitokorvista metsäkortekorvet ovat erittäin uhanalaisia (EN). Tuppipuro voidaan
tyypitellä havumetsävyöhykkeen kangasmaiden puroksi (VU).

Kuva 18. Tuppipuron alueella esiintyy edustavia pieniä korpikuvioita (luontokohde 6)
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Uhanalainen ja arvokas lajisto

4.6.1

Uhanalaislajiston ennakkotiedot
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Hankealueelta tai sen välittömästä lähiympäristöstä ei ollut aikaisempaa paikkatietoa
uhanalaisista tai silmälläpidettävistä kasvilajeista ympäristöhallinnon Hertta Eliölajit tietokannassa (Kainuun ELY-keskus, 3/2013). Lähimmät uhanalaistiedot koskevat liito-oravaa ja havaintopaikka sijaitsee hankealueen luonteispuolella vaaran alarinteellä. Hankealueen länsipuolelle, Lumivaaran luoteisrinteelle sijoittuu purolaakasammalen esiintymätietoja Hermikkipuron alueella.

4.6.2

Inventointien arvokas lajisto
Hankealueen kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa ei havaittu uhanalaista
(CR, EN, VU), silmälläpidettävää (NT) tai alueellisesti uhanalaista (RT) kasvilajistoa.
Erityisesti suojeltavaa (LsL. 47 §) tai luontodirektiivin (liite II ja liite IV b) mukaista
kasvilajistoa alueella ei myöskään havaittu.
Suojelullisesti arvokas linnusto on käsitelty aiemmin kuvauksen yhteydessä.

Huomionarvoinen jäkälä- ja kääväkäslajisto
Jäkälälajiston osalta silmälläpidettävän (NT) raidankeuhkojäkälän (Lobaria pulmonaria) esiintymiä havaittiin inventoinneissa useita ja ne sijoittuvat pääosin edustavaksi rajatuille luontokohteille. Raidankeuhkojäkälä on Vaara-Kainuun vanhojen
metsien alueella kohtalaisen yleinen. Laji viihtyy alueilla, missä esiintyy järeitä raitoja ja pienilmasto on otollinen (korvet, puronvarret, iäkkäät rinnekuusikot). Kaksi inventoinneissa havaittua esiintymää sijoittuu päätehakkuun alueelle ja näissä kasvustot ovat selkeästi kärsineet pienilmastoon muutoksesta, vaikka raita on säästetty
hakkuissa. Raidankeuhkojäkälän esiintymät on esitetty luontokohteiden liitekartalla.

Kuva 19. Hankealueelle sijoittuu muutama silmälläpidettävän raidankeuhkojäkälän esiintymä.
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Hankealueelle ei laadittu varsinaista kääväkäsinventointia, jonka paras ajankohta olisi syyskesällä ja syksyllä yksivuotisten lajien huomioimiseksi. Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnin ohessa heinäkuussa 2013 havainnoitiin alueen lahopuustoisuutta
sekä lähinnä maastossa helposti tunnistettavia kääväkkäitä. Uhanalaista tai silmälläpidettävää lajistoa ei havaittu. Vanhoja metsiä indikoivana lajina voidaan mainita
kaksi kuusenkäävän (Phellinus chrysoloma) esiintymää aivan alueen länsiosissa Määtänkuljunsuon laiteen rinnemetsissä. Määtänkuljun laen sekapuustoisissa tykkymetsissä esiintyi ohuella koivupökkelöillä pikireunakääpää (Phellinus lundellii). Molemmat
lajit lukeutuvat vanhanmetsän indikaattoreihin, ja niiden esiintyminen Kainuun edustavammissa vaarametsissä on varsin todennäköistä.

4.7

EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) luetellaan yhteisön tärkeänä pitämiä eläinlajeja, jotka ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, jolloin niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä (Lsl. 49 §).
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella
ja sen lähiympäristössä saattaa levinneisyytensä puolesta sekä eri lajeille sopivat
elinympäristöt huomioiden esiintyä mm. liito-orava, lepakoita, viitasammakko, saukko, karhu ja ilves sekä korpikolva.
Valtakunnallisesti vaarantuneen (VU) (Rassi ym. 2010) liito-oravan levinneisyysraja
kulkee noin Oulu–Kuusamo -linjalla, ja lajilla on paikoin vahvoja esiintymisalueita
Kainuun vaarajakson vanhoissa metsissä. Ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterin tietojen mukaan (Hertta Eliölajit -tietokanta, Kainuun Ely-keskus) hankealueen luoteispuolella, vaaran alarinteillä, on aikaisempia havaintoja liito-oravasta. Myös paikallisen asukkaan mukaan (Anon., suul. ilm.) hankealueen luoteis- ja pohjoispuolisissa
kuusikoissa on havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimahankkeen luontoselvityksissä vuonna 2012 paikannettiin yksi liito-oravan esiintymä alueen luoteiskulmaukseen (Pöyry 2013). Lumivaaran hankealueella on paikoin
liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia varttuneita ja vanhoja kuusikoita, joissa
esiintyy sekapuuna myös lajin ruokailupuiksi soveltuvaa haapaa ja alueella on paikoin myös kolopuita. Hankealueella toteutettujen linnusto- ja luontoselvitysten yhteydessä ei kuitenkaan havaittu merkkejä lajin esiintymisestä hankealueella, vaikka
lajille potentiaalisimmat elinympäristöt tutkittiin melko kattavasti. Liito-orava saattaa
kuitenkin aika-ajoin esiintyä alueella, vaikka sen esiintyminen painottuukin hankealueen pohjois- ja luoteispuolelle.
Kaikki maamme lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajistoon, ja ne
ovat myös luonnonsuojelulain (Lsl. 38 §) nojalla rauhoitettuja. Suomi on liittynyt
vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka velvoittaa
osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimuksia ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden
tulee myös pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja
muuttoreittejä. Levinneisyyden puolesta Lumivaaran alueella esiintyy todennäköisimmin Suomen yleisintä lepakkolajia eli pohjanlepakkoa, mutta myös viiksisiipan/isoviiksisiipan sekä vesisiipan esiintyminen Kainuussa on mahdollista. Paikallisen
asukkaan mukaan (Anon., suul. ilm.) hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvan asutuksen pihapiireissä esiintyy lepakoita, jotka ovat todennäköisimmin pohjanlepakoita.
Lumivaaran hankealueella esiintyy pohjanlepakolle ja viiksisiipalle/isoviiksisiipalle
tyypillistä elinympäristöä, mutta alueella ei ole lajeille tärkeitä ruokailualueita. On
mahdollista, että alueella saattaa aika-ajoin esiintyä yksittäisiä lepakoita, lähinnä
pohjanlepakoita, mutta alueella ei todennäköisesti ole merkitystä lepakoille. Hankealueella ei myöskään ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia olosuhteita, joskin yksittäisiä lepakoita voi päivehtiä mm. alueen puunkoloissa. Otsotuulen Lumivaaran tuulivoimapuiston hankealueella vuonna 2012 toteutetun lepakkoselvityksen aikana alueella ei havaittu ainoatakaan lepakkoa.
Viitasammakkoa ei ole luokiteltu Suomessa uhanalaisten lajien joukkoon. Viitasammakko on Keski-Suomessa ja entisen Oulun läänin alueella paikoin yleisempi kuin tavallinen sammakko. Viitasammakko asustaa yleensä rehevillä kosteikoilla ja suoalu-
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eilla, mutta se kelpuuttaa elinpiirikseen paikoin myös tavanomaiset metsäojat. Lumivaaran hankealueella ei ole lainkaan viitasammakon elinympäristöiksi soveltuvia kohteita, joten lajin esiintyminen alueella on epätodennäköistä.
Saukkoa esiintyy koko Suomessa, ja yleensä se suosii puhdasvetisiä ja kalaisia vesistöjä. Saukon esiintyminen Lumivaaran ympäristössä on todennäköistä, mutta hankealueen purot ja norot ovat niin vähävetisiä, että niissä ei ole saukolle kelpaavia
elinympäristöjä. Saukon elinpiiri on kuitenkin hyvin laaja, ja eri vesistöjen välillä liikkuessaan se saattaa aika ajoin kulkea myös Lumivaaran kautta.
Suurpedoista Lumivaaran alueella esiintyy myös karhua ja ilvestä. Otsotuulen Lumivaaran hankealueella havaittiin vuoden 2012 luontoselvitysten yhteydessä merkkejä
karhun liikkumisesta alueella (Pöyry 2012). Kainuussa ilveskanta on vahvistunut viime vuosina, ja ilveksiä esiintyy myös Hyrynsalmen vaaroilla. Karhun ja ilveksen elinpiiri on hyvin laaja, jolloin lajit saattavat aika ajoin esiintyä alueella.
Korpikolva on säädetty Suomen luonnonsuojelulain nojalla erityistä suojelua vaativaksi ja rauhoitetuksi, minkä lisäksi laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010). Lajin esiintyminen Suomessa on melko hyvin tunnettu ja lajia esiintyy paikoin Pohjois-Karjalan, Kainuun ja
Koillismaan vanhoissa kuusikoissa, joista käytännössä kaikki sijoittuu perustetuille
luonnonsuojelualueille. Kainuussa lajia on etsitty sopivista elinympäristöistä, mutta
osa sopivista alueista on puutteellisesti tunnettuja (Rajasärkkä ym. 2009), eikä Lumivaaran lähiympäristössä ole tiedossa olevia esiintymiä. Korpikolva esiintyy runsaslahopuustoisissa korvissa ja niitä ympäröivillä runsaslahopuustoisilla kangasmailla.
Laji vaatii järeää kuusimaapuun jatkumoa ja se elää vain tietyn lahoasteen puilla
(Rajasärkkä ym. 2009). Lumivaaran alueella on paikoin lajille potentiaalisia elinympäristöjä järeine kuusimaapuineen, mutta todennäköisesti talousmetsäalueella lahopuujatkumo ei ole niin kattava, että se mahdollistaisi lajin esiintymisen alueella.
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Lumivaaran tuulipuisto, Hyrynsalmi
Prokon Wind Energy Finland Oy
Hankealueen rajaus

Luontokohdekartta
Laadittu: 21.2.2014

Muu arvokas luontokohde
3. Määtänkulju NE; rehevät rinnekuusikot

Tuulivoimalan rakennuspaikka
Metsälain 10 §:n mukainen luontokohde
1. Kaivopuron latvat a; puronvarsilehto
2. Kaivopuron latvat b; puronvarsi, aitokorpi
4. Määtänkuljunsuo N; aitokorpi
5. Määtänkulju NW; rääseikköräme
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Tuulipuiston sähkönsiirtoreitti, Metsälain
10 §:n mukainen luontokohde
6. Tuppipuron korvet

Silmälläpidettävä jäkälä (NT)
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