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1. JOHDANTO 
 

Tämä raportti esittelee Enontekiön kunnan tilaaman luontokartoituksen tulokset, joka tehtiin 

Jyppyrän alueen kaavoitusta varten. Raportti on jatkoa vuonna 2019 tehdylle Jyppyrä-Paljasselkä 

alueen luontokartoitukselle. Maastotöistä ja raportoinnista vastasivat Katja Haimakka ja Aleksi 

Pudas.  

 

Kartoitusalueilta selvitettiin yleispiirteittäin linnusto ja kasvillisuus. Kartoituksessa kiinnitettiin 

erityistä huomiota luontoarvoiltaan merkittäviin kohteisiin, joihin luetaan metsä-, vesi- ja 

luonnonsuojelulain osoittamat kohteet, Suomen kansainväliset vastuuluontotyypit sekä 

silmälläpidettävät ja uhanalaiset luontotyypit. Myös alueella esiintyvät uhanalaiset- ja 

silmälläpidettävät lajit, EU:n lintu- ja luontodirektiivin lajit sekä Suomen kansainväliset vastuulajit 

huomioitiin. Tilaajan toiveesta huomioitiin myös lakien piiriin kuulumattomia monimuotoisuutta 

edistäviä kohteita. 

 

Kartoitusalue sijaitsee Hetan kylän koillisosassa, Paljasselän tien varrella. Arvokkaita luontokohteita 

etsittiin kahdelta erilliseltä kuviolta, yhteensä noin 73 hehtaarin alalta (kuva 1). Kartoitusalue 

sijoittuu Metsä-Lapin ja Tunturi-Lapin kasvillisuusvyöhykkeiden vaihettuma-alueelle.   
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tarkin mahdollinen linnustoselvitysmenetelmä, vaikkakin kahden aamun kuviokohtaiset laskennat 

eivät vielä anna tarkkoja parimääriä tai linnustotiheyksiä, mutta näin kuitenkin saadaan hyvä 

yleiskuva alueen linnustosta ja sen arvoista. 

 

Ennakkotietoja haettiin Suomen lajitietokeskuksesta, sekä metsäkeskuksen ja 

maanmittauslaitoksen avoimista tietokannoista. Ennakkotietoja haettiin mahdollisista uhanalaisista 

lajeista ja merkittävistä indikaattori lajeista, lisäksi hyödynnettiin vanhoja ilmakuvia, vääräväri 

ilmakuvia, laserkeilaus aineistoa ja puustonikä karttoja.  

 

3. SELVITYSALUEEN KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 
 

Molemmat kuviot sijaitsevat suurelta osin loivassa rinteessä. Alueiden metsät koostuvat pääasiassa 

kuivista (UVET) ja kuivahkoista (UEMT) mäntyvaltaisista kankaista, sekä joistain tuoreiden kankaiden 

laikuista (LMT). Näiden lisäksi alueilla esiintyy pienialaisesti myös lehtomaisia tunturikoivikoita. 

Koska alueet sijaitsevat Metsä- ja Tunturi-Lapin vaihettumisvyöhykkeellä esiintyy tunturikoivua 

runsaana sekapuuna mäntyvaltaisissa metsissä, ja se voi ottaa paikoin myös valtapuun aseman.  

 

Tyypillinen kartoitusalueen metsä (kuva 2) koostuu varttuneesta männiköstä ja nuorehkosta 

tunturikoivikosta, sekapuuna tavataan harvassa myös esimerkiksi pihlajaa, haapaa ja jopa kuusia. 

Niukassa pensaskerroksessa on lähinnä tunturikoivun taimia, pajuja ja kosteimmilla paikoilla 

katajaa. Valtavarvun asema vaihtelee puolukan ja mustikan välillä riippuen kasvupaikan tuoreudesta 

ja lumensuojasta. Myös juolukkaa ja variksenmarjaa esiintyy runsaasti. Pohjakerroksessa vallitsevat 

seinäsammal ja metsäkerrossammal, joiden lisäksi pohjankorvajäkälää ja pilkkunahkajäkälää 

esiintyy yleisesti. Kaikista kuivemmilla kankailla jäkälät ovat paikoin sammalia runsaampia ja ne 

muodostavat mosaiikkimaisia kasvustoja. Poronlaidunnuksen myötä jäkälät ovat kuitenkin täysin 

syötyjä, eikä niiden korkeus juuri ylitä 15 mm.  
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Kuvioilla esiintyy useita luonnontilaisia tai sen kaltaisia soita, joiden ravinteisuus vaihtelee 

pääasiassa ombotrofiasta mesotrofiaan. Suot koostuvat lähinnä erilaisista rämeistä, saravaltaisista 

nevoista sekä näiden yhdistelmistä. Koska molemmat kuviot sijaitsevat enemmän tai vähemmän 

kaltevalla kasvupaikalla, saavat ne keväisin lisäravinteita ja kosteutta lumien sulaessa, ja näin ollen 

mm. pajujen, vaivaiskoivun ja metsäkortteen määrä on paikoin merkittävä. Sulamisvesien johdosta 

kuviolla on paikoin muodostunut niin sanottuja sulavesijuotteja, joista virtaa runsaasti sulamisvesiä. 

Nämä juotit ovat paikoin rehevämpiä ja sijoittuvat pääasiassa notkoihin ja selviin rinteisiin. Jotkin 

sulavesijuotit ovat myös soistuneet ja niille on muodostunut korpimaista kasvillisuutta. Näitä 

soistuneita sulavesijuotteja leimaa hyvin tiheä ja vaikeakulkuinen lehtipuu- ja pajukasvusto sekä 

rehevämpi kasvilajisto.  

 

Osalla kuvioiden soista esiintyy myös hyllyviä lähdepintoja eli hetepintoja. Lähteisyydestä merkkejä 

antavat sammalet, kuten hetesirppisammal, punasirppisammal, rassisammal ja hetehiirensammal. 

Lähteisyys tuo suolle lisäravinteita ja voi nostaa sen trofiatasoa.  

 

Tyypillinen alueen suo (kuva 3) koostuu ruskorahka- tai rämerahkasammal mättäistä, joilla kasvaa 

mm. muurainta, suopursua, vaivaiskoivua ja variksenmarjaa. Jos väli- tai rimpipintoja esiintyy, on 

niille tyypillistä suursarojen, kuten jouhisaran ja pullosaran esiintyminen. Muita tyypillisiä kasveja 

ovat tupasvilla, luhtavilla ja metsäkorte. Soiden puusto on tyypillisesti harvaa ja kitukasvuista tai se 

puuttuu kokonaan. Välipintojen sammalista yleisiä ovat rämerahkasammal, varvikkorahkasammal 

ja sararahkasammal. Toisinaan väli- ja rimpipinnoilla esiintyy myös aitosammalia, kuten 

aapasirppisammalia, hetesirppisammalia, punasirppisammalia ja kultasirppisammalia.  
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4. SELVITYSALUEEN LINNUSTO 
 

Selvitysalueen linnusto koostui tavallisista karujen mäntykankaiden ja tunturikoivikoiden pesijöistä. 

Lajeja havaittiin yhteensä 16 ja pareja 71 (taulukko 1), kuvioiden yhteenlaskettu linnustotiheys olikin 

varsin pieni, vain noin 96 paria/km2. Yleisimmät linnut olivat odotetusti pajulintu ja järripeippo, 

jotka ovat hyvin tavanomaisia Lapin pesimälintuja. Näiden lisäksi yleisiä lintuja olivat mm. 

vihervarpuset ja urpiaiset. 

 

Taulukko 1. Selvitysalueella havaitut lajit ja niiden parimäärät. Huomioitavaa sarakkeen lyhenteen 
lukevat seuraavasti; VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, I-liite = EU:n lintudirektiivin I-
liitteeseen kuuluva laji, VAS = Suomen vastuulaji. 

Laji Parimäärä Huomioitavaa Laji Parimäärä Huomioitavaa 

Metso 2 I-liite, VAS Harmaasieppo 2 - 

Metsäkirvinen 2 - Talitiainen 2 - 

Tilhi 1 - Lapintiainen 4 NT 

Leppälintu 2 VAS Kuukkeli 1 NT, VAS 

Laulurastas 3 - Järripeippo 14 NT 

Punakylkirastas 2 - Vihervarpunen 5 - 

Kulorastas 2 - Urpiainen 4 - 

Pajulintu 24 - Pajusirkku 1 VU 

 

Alueella havaittiin 6 huomionarvoista lajia (taulukko 1). Alla käydään jokainen havainnoista lyhyesti 

läpi. 

 

Metso 

Alueella havaitut metsot käyttävät aluetta todennäköisesti talvehtimisalueena. Metsot kerääntyvät 

keväisin soidintamaan tyypillisesti laajojen rämeiden ja iäkkäiden mäntykankaiden tilkuttamalle 

alueille. Tällaisia alueita ei löydy selvitysalueelta, mutta lähettyvillä niitä esiintyy. 

 

Leppälintu 

Leppälintu on tyypillinen iäkkäämpien mäntykankaiden pesimälaji, vaikkakin sen määrät vähenevät 

pohjoiseen mentäessä. Pesii alueella. 
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Lapintiainen 

Lapintiainen suosii iäkkäitä ja yhtenäisiä mäntyvaltaisia sekametsiä, joita löytyy selvitysalueelta. 

Havaitut lapintiaiset olivat parvessa, jossa oli kaksi lentopoikasta. Näin ollen kyseiset lapintiaiset 

pesivät selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.  

 

Kuukkeli 

Alueella havaittu kuukkeli on todennäköisesti nuori lintu, joka on erkaantunut emoistaan. Kuukkelin 

suosimia iäkkäitä mäntyvaltaisia sekametsiä löytyy selvitysalueelta. 

 

Järripeippo 

Järripeippo suosii monenlaisia sekametsiä, eikä se ole kovin vaativa pesimämetsänsä suhteen. 

Järripeippo on yksi Lapin yleisimmistä pesimälinnuista. Kannan taantumista on tapahtunut 

erityisesti Etelä-Suomessa. Pesii alueella. 

 

Pajusirkku 

Pajusirkku on melko runsas Pohjois-Suomen pesimälintu. Se suosii muun muassa pajukkoisia 

puronvarsia ja kosteita rantaluhtia. Erityisesti pajukoita on selvitysalueella ja Pohjois-Suomessa 

runsaasti. Pesii alueella. 

 

Kaiken kaikkiaan selvitysalueen linnusto oli hyvin tyypillistä Lapin linnustoa, vaikkakin sen tiheys jäi 

varsin pieneksi. Yleisesti ottaen mäntykankaiden tiheys on yleensä noin 150 paria/km2, mutta 

Lapissa tämä voi olla hieman alhaisempi. Tulosten valossa kumpaakaan kuviota ei voida luokitella 

merkittäväksi lintujen pesimäalueeksi, mutta kummatkin kuviota ovat ainakin osaksi metsojen 

talvehtimisaluetta. Tähän viittaavat esimerkiksi metsojen jätökset, joita löytyi suurten 

hakomispuiden juurilta.  
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Kohde 1: Puro, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 1. 

Kohteella virtaa puro, jonka uoma kulkee vuoroin maanalla ja maanpäällä. Puron lähiympäristöt 

koostuvat lehtomaisista kankaista ja rehevien korpilaikkujen mosaiikista. Kohteen puusto on 

pääasiassa tiheää ja nuorehkoa tunturikoivikkoa, mutta myös vanhempia yksilöitä esiintyy. 

Sekapuuna kasvaa mm. harmaaleppää, haapaa ja muutamia järeitä kuusia. Lahopuita on melko 

niukasti, merkittävin on vanha kaatunut kuusi kuvion keskellä. Hyvin kehittynyt pensaskerros 

koostuu pajuista ja paikoin katajasta. Kenttäkerros on pääosin ruohojen vallitsema mutta myös 

varpuvaltaisia laikkuja esiintyy. Ruohoista tyypillisiä ovat metsäkorte, ruohokanukka, 

metsäkurjenpolvi ja metsäimarre, mutta myös yksittäisiä huopaohdakkeita löytyy. Varvuista 

puolestaan tavataan mustikkaa ja puolukkaa. Lehtomaisella kankaalla pohjakerroksessa vallitsee 

metsäkerros- ja seinäsammal, kun taas korpilaikuilla tavataan korpirahkasammalta. 

 

Kohde 2: Suo, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 2d. Kohteella esiintyy myös vesilain 11 §:n 

mukaisia lähteitä.  

Kohde koostuu pääasiassa välipintaisesta saranevasta, joka vaihettuu kankaaseen niin sanotun 

avorämeen kautta. Saraneva koostuu lähinnä pullosarasta ja joistain luhtavilloista, paikoin myös 

vaivaiskoivusta ja yksittäisistä pajuista. Pohjakerros on rämerahkasammalen vallitsema. 

Pienialainen räme koostuu lähinnä rusko- ja rämerahkasammal mättäistä, joilla kasvaa 

vaivaiskoivua, muurainta ja variksenmarjaa. Kohteella esiintyy myös kaksi tihkupintaa (kuva 6), 

lähteisyydestä merkkejä antavat mm. hetesirppisammal, punasirppisammal ja rassisammal.  
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Kohde 4: Suo, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 2d. Kohteella esiintyy myös vesilain 11 §:n 

mukainen lähde. 

Hyvin samankaltainen saraneva kuin kohteella 2, mutta välipinnan lisäksi esiintyy myös pienialaisia 

rimpipintoja. Tämäkin saraneva vaihettuu kapean avorämeen kautta kankaaseen. Pullosara on 

runsas luhtavillan ohella, paikoin vaivaiskoivua ja pajuja. Pohjakerroksessa lähinnä 

rämerahkasammalta, mutta myös mm. lettorahkasammalta esiintyy. Pieniä rimpipintoja leimaa 

punasirppisammal. Räme koostuu lähinnä rusko- ja rämerahkasammal mättäistä, joilla kasvaa 

vaivaiskoivua, muurainta ja variksenmarjaa. Kohteella esiintyy myös tihkupinta, jota ilmentävää 

mm. rassisammal, hetesirppisammal ja punasirppisammal. 

 

Kohde 5: Suo, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 2d.  

Suo, joka on täysin pajujen vallitsema, lisäksi esiintyy mm. vaivaiskoivua, muurainta ja kurjenjalkaa. 

Pohjakerrosta hallitsee peittävä rahkasammalmatto, jonka päälajeja ovat räme- varvikkoa- ja 

korpirahkasammal.  

 

Kohde 6: Monimuotoisuutta edistävä kohde; Lehtomainen tunturikoivikko, silmälläpidettävä (NT) 

Lehtomaisen tunturikoivikon ja pienialaisten korpien mosaiikkia, joka on koko selvitysalueen 

monimuotoisinta ja monipuolisinta metsää (kuva 8). Kohteen puusto on tiheää ja yleisesti melko 

nuorehkoa, tunturikoivu on vallitsevin mutta erityisesti harmaaleppä ja pihlaja ovat myös yleisiä. 

Lahopuuta on niukasti. Melko hyvin kehittynyt pensaskerros koostuu lähinnä pajuista ja katajasta 

sekä lehtipuiden taimista. Kenttäkerros on suurimmilta osin ruohojen vallitsema, joista yleisimmät 

ovat ruohokanukka, metsäimarre ja metsäkurjenpolvi, paikoin esiintyy myös mm. huopaohdaketta 

ja hiirenporrasta. Niukka varvusto koostuu pääasiassa juolukasta ja mustikasta. Pohjakerros on 

melko aukkoinen ja paikoin puuttuu kokonaan, yleisimmin tavataan metsäkerrossammalta. 

Korpilaikuilla korpirahkasammal on vallitsevin, mutta myös haprarahkasammalta esiintyy.  

 

 

 

 

 

 

 



03

!'("2F4 #/)%11'!3!U&/)/.$2%$(6%$!*1'%%,*1UU/6%$?

!,-CA2 E)2 =&/W! 4/*$! 6(6,2%--! +1%6,2$('! 09! cY' */)%$$' "B? #/)%1122$! 16(('%--! +-D6! =&/+1'!

*$'6$('.,2('1'!.$6%&&2&/'%/%--VV(Y!U(+V('1.$?

#/)B1!*//6%&&!V,,/6('!U(+V('1.$6%$W 4/%$!U1&'&6%$$ *$V1$%!U,+14&/%(%? S(+V('1.$'!*1'%%,*1UU/6!

*//6%&&! ++?! 2&)%$.(22$6%$W! U$$%%116%$! 4$! $$V$6$U$6%$? S(+V(1'! V/)4$*1UU/*6166$! .$22(%61.$%!

$(%/6$++$21%W!*&%1'!$$V$6(UVV(6$++$2!4$!)1%16(UVV(6$++$2W!.,2(V(''/(22$!++?!6$U$U$)*$6$++$2%$?!

S1&'/41'! $./U,+11%! *//6%&.$%! 2,)('',! .$(.$(6*/(.&U,+1(6%,W! 4/(B1'! +,%,6V('%/4$! 21(+$$! .$).$!

.$(.$(6*/(.&*$6.&6%/?

!,-CA2F)2=&/W! 4/*$!6(6,2%--!+1%6,2$('!09!cY' */)%$$' "B? #/)%1122$!16(('%--!+-D6 .16(2$('!00!cY'

+&*$(6($!2,)%1(%,?!

7/'(+&/%/('1'!6&/W!4/*$!*//6%&&!&61(6%$!V(1'($2$(6(6%$!%--V1(6%,?!N$22(%61.('!%--V1(6%,!/'!$./U,+1W!

4/*$! +&/B/6%&&! 2,)('',! U,+1U$)*$+,%%,(6%,W! 4/(22$! *$6.$$! 1%&V,,66, .$(.$(6*/(.&$ 4$!

+1%6,*/U%1%%$?!71%6,*/U%%11'!.$).$!16(('%-+('1'!.((%%$$!U&'6$$611'!U1&'$.$(*&%&*611'W!+(*,!/'!

2//](6%$ 6(22,! 6&/! 6$$! U&'6$$6%(! .$2&+$$! -2,V&/2(612%$! U('%112%,?! S,+1(B1'! 2(6,*6(! 6&/22$! 16(('%--!

+&&%$+($ V(1'(,! 4$! +,U*(,! .,2(V('%/4$W 4/(%$ 1B&6%$.$%! 6&&U6$U$%! 4$! V&'$6(UVV(6$++$2?! =&/22$!



0T

!'("284 #&.(/'!"!2&/'%/$U./%!U$4$%%&'$!*$U%$221?

16(('%--! +-D6! */2+1 %()*&V('%$$W! 4/(%$! (2+1'%,.,% ++?! )1%16(UVV(6$++$2W! )1%1)((U1'6$++$2 4$!

V&'$6(UVV(6$++$2?!

!"*$%&'()$*

#&.(/2%$! 0! 2D-B1%%(('! -)%11'6,! 09 2$*(1' 4$ =&/+1'! .$6%&&2&/'%/%--VV(1' /6/(%%$+$$! */)B1%%$?!

F,+,!2(6,*6(! 2D-B1%%((' -*6( +&&%/('!+/'(+&/%/(6&&%%$!1B(6%,.,!*/)B1? #&.(/% /'!U$4$%%&!*$U%$221!

Z*&.$!X[!4$!'&+1U/(%&? @22$!4/*$('1'!*/)B1!/'!16(%12%-!1U(*611'?!

!,-CA29)2=&/W!4/*$!6(6,2%--!+1%6,2$('!09!cY' */)%$$' "B?

#/)B1!*//6%&&!V,,/6('!6$U$'1.$6%$W!4/*$!.$()1%%&&!*&.(/'!U1&'/(22$!U,+11611'?!=$U$'1.$$!21(+$$!

V&22/6$U$W! V$4&%! 4$! V$(*/(%%$(61%! .$(.$(6*/(.&%W! V/)4$*1UU/*6166$! 16(('%--! U,+18 4$!

6$U$U$)*$6$++$2%$? A$(*/('!16(('%--!+-D6!V(1'($2$(6($!U(+V(,W!4/66$!++?!V&'$6(UVV(6$++$2%$? S,+1!

/6(/%! *//6%&.$%! 2,)('',! V&&%%/+(6%$! U&6*/8 4$! U,+1U$)*$6$++$2 +,%%,(6%,W! 4/(22$! *$6.$$! ++?!



   18 

vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja tupasvillaa. Kohde on rinteessä ja siitä valuu vesiä alla oleville 

loiville rinteille.  

 

Kohde 2: Suo, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 2d. 

Kohde koostuu pääosin hyvin avonaisesta tupasvillarämeestä, joka on osa suurempaa 

suokokonaisuutta, mikä ulottuu selvitysalueen ulkopuolelle. Puustoa leimaavat muutamat 

kitukasvuiset männyt. Kenttäkerrosta vallitsee tupasvilla, mutta myös vaivaiskoivu on paikoin 

runsas, pohjakerroksessa lähinnä rämerahkasammalta. 

 

Kohde 3: Louhikko, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 7. 

Pienalainen ja lähes puuton louhikko. Louhikoiden välissä esiintyy pienialaisia kausikosteita 

vesipintoja, paikoin väliköissä kasvaa mm. suursaroja.  

 

Kohde 4: Puro, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 1. 

Kohteella virtaa puro, joka aika ajoin katoaa maanalle (kuva 10). Puron lähiympäristö koostuu melko 

märästä korvesta ja pienemmistä kuivista kangaslaikuista. Puusto on nuorta ja paikoin lähes 

läpipääsemätöntä tunturikoivua ja harmaaleppää, pensaskerrosta leimaavat runsaat pajukasvustot. 

Lahopuita on niukasti. Kenttäkerrosta vallitsee suurimmilta osin korpikastikka mutta myös ruohoja, 

kuten ruohokanukkaa, metsäkurjenpolvea ja metsäkortetta esiintyy runsaasti. Pohjakerrosta leimaa 

korpirahkasammal ja paikoin myös haprarahkasammal, kuivemmilla paikoilla metsäkerrossammal.    
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Kohde 11: Suo, joka sisältyy metsälain 10 §:n kohtaan 2d. 

Suurempi suokokonaisuus, joka koostuu lähinnä isovarpurämeistä ja pajuvaltaisista soista, jotka 

sijaitsevat lähinnä kohteen reunoilla. Isovarpurämeiden puusto koostuu harvasta männystä. 

Rämemättäät koostuvat joko rusko- tai rämerahkasammalesta ja niillä kasvaa vaihtelevissa määrin 

juolukkaa, vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja tupasvillaa. Pajuvaltaisia reunoja leimaa tiheä pajukko 

ja jotkin tunturikoivut. Välipinnat koostuvat mm. sara- ja korpirahkasammalesta, paikoin esiintyy 

myös muutamia kultasirppisammalia.   

 

6. YHTEENVETO LUONTOARVOISTA  
 

Kuvioilla esiintyy yhteensä 16 metsälain 10 §:n mukaista kohdetta ja 6 vesilain 11 §:n mukaista 

kohdetta. Näiden lisäksi esiintyi 3 monimuotoisuutta edistäviä kohdetta. Silmälläpidettäviä 

luontotyyppejä löytyi 2. Kuviolla havaittiin yhteensä 6 huomionarvoista lintulajia. 

 

Kuvioilla esiintyvät metsälain kohteet koostuivat puroista ja jouto- ja kitumaan soista. Erityisesti 

jouto- ja kitumaan suot olivat hyvin yleisiä, sillä Lapissa luonnontilaisia soita on vielä melko runsaasti 

jäljellä. Metsälain mukaisissa elinympäristöissä metsiä tulee hoitaa siten, että kohteiden 

ominaispiirteet säilyvät. Vesilain kohteet koostuivat lähteistä. Vesilain mukaisten kohteiden 

luonnontilaisuuden vaarantaminen on kielletty.  

 

Silmälläpidettävät luontotyypit koostuivat lehtomaisista tunturikoivikoista ja ruohokorvesta. 

Ruohokorpi on vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen ja sen puusto monilajista kehittyneen 

pensaskerroksen ohella. Lahopuita esiintyy kuitenkin korvessa niukasti. 

 

Monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet koostuivat lehtomaisista kankaista ja lehtomaisista 

tunturikoivikoista. Lehtomaiset tunturikoivikot ovat esiintymisalueidensa rajamailla, minkä vuoksi 

ne eivät ole täysin tyypillisiä mutta kuitenkin alueellisesti hyvinkin edustavia.  

 

Seuraavaksi on lueteltu monimuotisuuden kannalta parhaimmat ja kaavoituksessa säästämisen 

arvoiset kohteet kuviokohtaisesti. 
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6.1 KUVIO 1 
 

Merkittävimmät kuviolla 1 esiintyvät kohteet ovat 1, 2, 4, 6 ja 8. Kohde 1 on rehevämpi puronvarsi, 

jossa esiintyy monilajista puustoa ja hyvin kehittynyttä pensaskerrosta. Kohteet 2, 4 ja 8 ovat 

puuttomia soita, joilla esiintyy lähteitä. Kohde 6 koostuu lehtomaisesta tunturikoivikosta ja on 

selvitysalueen monimuotoisinta ja monipuolisinta metsää. 

 

6.2 KUVIO 2 
 

Merkittävimmät kuviolla 2 esiintyvät kohteet ovat 6, 7 ja 8. Kohde 6 on melko monilajista 

lehtomaista tunturikoivikkoa. Kohde 7 on rehevää ja monimuotoista puronvartta. Kohde 8 on 

monialainen suokokonaisuus, joka sisältää useita suotyyppejä, joista pounikkoräme ja rimpinevat 

ovat Suomen vastuuluontotyyppejä. 
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