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1. Johdanto  
 

Tämä raportti esittelee Enontekiön kunnan tilaaman luontokartoituksen tulokset. Kartoitus 
tilattiin tukemaan Jyppyrä-Paljasselkä alueen suunnittelua ja se toteutettiin osana Jyppyrä-Paljasselkä 
alueen kehittämishanketta. Maastotöistä ja raportoinnista vastasivat luontokartoittajaopiskelijat 
Katja Haimakka ja Aleksi Pudas. 
 
  Alueen kuvioilta kartoitettiin yleispiirteittäin linnut ja luontotyypit. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin merkittävien luontoarvojen löytämiseen, niitä ovat luonnonsuojelu-, metsä ja vesilain 
mukaiset luontotyypit, EU:n luonto- ja lintudirektiivin osoittamat lajit, merkittävät lintujen 
pesimäalueet sekä uhanalaisten lajien ja arvokkaiden luontotyyppien esiintymät. Tilaajan toiveesta 
huomioitiin myös lakien piirin kuulumattomia monimuotoisuutta edistäviä tekijöitä, tulokset 
esitellään selkeästi erikseen *merkittyinä.  
 

2. Menetelmät  
 

Kartoitukseen käytettiin yhteensä 11 maastopäivää 27.5. – 21.7. 2019 välisenä aikana. 
Pesimälinnustoa selvitettiin kuutena aamuna 27.5. – 30.6. 2019 välisenä aikana. Kasvien ja 
luontotyyppien määrittämiseen sekä merkittävien luontoarvojen löytämiseen käytettiin 5 
maastopäivää 7.7. – 21.7. 2019 välisenä aikana. Kaikilla maastokäynneillä kuitenkin huomioitiin 
tarkoituksen mukaisesti molempia lajiryhmiä ja niiden elinympäristöjä. 
 

Lintujen osalta taustatietoa haettiin Suomen lintuatlaksesta1 ja BirdLife Oy:n avoimesta 
lintutietopalvelusta Tiirasta2. Linnusto selvitettiin jokaiselta kuviolta kahtena aamuna, lukuun 
ottamatta Karjalansaarta, joka laskettiin vain kerran huonon sään vuoksi, sekä hiihtokeskuksen ala-
asemaa, joka laskettiin myös vain kerran sen pienen koon ja ihmistoiminnan merkittävän vaikutuksen 
vuoksi. EU:n Lintudirektiivin3 - ja uhanalaistenlajien esiintymät sekä lintujen merkittävät pesimäalueet 
esitellään raportissa jokaisen kuvion kohdalla erikseen, lajien uhanalaisuusluokitus on uusimman 
lajien Punaisen kirjan Hyvärinen ym. (2019)4 mukainen. 
 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta taustatietoa haettiin metsäkeskuksen 
karttapalvelusta5 lakisääteisten kohteiden tietokannasta sekä maanmittauslaitoksen avoimien 
aineistojen tiedostopalvelun6 ortokuvista ja puuston ikä -tasokartoista. Luokittelimme metsätyypit 
Hotasen ym. (2018)7, Suotyypit Laineen ym. (2018)8 mukaan ja muut luontotyypit Raunion ym. 
(2018)9 mukaan. Metsä10-, luonnonsuojelu11-, ja vesilain12 sekä EU:n luontodirektiivin13 mukaiset 
luontotyypit on rajattu karttoihin ja rajatut alueet eritelty kirjaimin (A-F), ne esitellään raportissa 
jokaisen kuvion kohdalla erikseen. Kyseisille luontotyypeille on annettu myös uhanalaisuusluokitus 
uusimman luontotyyppien Punaisen kirjan Raunio ym. (2018)9 mukaan, ensiksi merkitty osoittaa koko 
maan uhanalaisuusluokituksen ja toiseksi merkitty Pohjois-Suomen.  
 

Lajien sekä luontotyyppien uhanalaisuusluokitukset; äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin 
uhanalainen (EN), vaarantunut (VU), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT). 

 
 



$

NF,!"#$%&$')"-'**$

0+%+$*(&1+, ('+$", )&."&$)**, !V)&X"##*+, >"G&))"L, G%U.%&)d%#*""-&)*--",
&-J")$%XW1UW((**--VL Y*$)V< .",4'+$'#&<>"G&+,J*$)V(")X&--&)'')XW1UW((*&E*+,
X"&U*$$'J"<"-'**--"L,Y*$)V<>"G&+,G%U.%&)#"."--"F,

!"#$%&$')"-'**$,*-&,('X&%$,)&."&$)*X"$,0+%+$*(&1--V,T*$"+,(W-V+,-VU*&)WWE*))VL,
7WGGW#V<9"-."))*-V+, "-'**--", ^("#$$", CF_F, =#X%(("&$", -'%+$%(%U$*&$", *$)&$$&&+,
WU$**+)V,WUE*()V-$V,*#&--&)*-$V,('X&%-$",+%&+,ADA,U*U$""#&+,"-'**-$"F,

7WGGW#V+)*-V+, %)"-$", -1W$W&, W()&, "&*JJ&+, $*U$W, -'%+$%)*-X&$W) ^YV(&+*+,
ABCQ_CQL, .%(", %+, $%$*'$*$$', %)"+", $''-&X%&J"#"(*+$"J&)$", %U.""X"+,
W-*&)(""X"+,)''++&$$*-'"3 7WGGW#V<9"-."))*-(V,"-'**--",*&,%-*,2"$'#",ABBB,[ $"&,
J'&$",)'%.*-$'.",(%U$*&$"F,

CF,9"-."))*-(V QF,?&))"+(&.V#X&,*$*-V RF,T&&U$%(*)('),G%U.%&)#&++*,
AF,7WGGW#V+)*-(V OF,9&(('<7WGGW#V PF,T&&U$%(*)('),"-"<")*J",
NF,?&))"+(&.V#X&,G%U.%&+*+ SF,7WGGW#V+-"(& DF,!"#."-"+)""#&

:*2))*+43+:**@*C*-;%%(+2*.*;/+1(+9%20'))D+9;/)*--*+.*+0*2)1')%);)+0;@'1)+&;(*'/%--*3++++++++++++++
E8**(9'))*;/-*')1/

#

&

)



5 
 

4. Tulokset 
 

Kartoitusalueiden linnusto on kaikkiaan tavanomaista Metsä- ja Tunturi-Lapin 
metsäkasvillisuusvyöhykkeiden vaihettuma-alueen lajistoa, kuitenkin enemmän 
metsäkasvillisuusvyöhykkeelle tyypilliseen lajistoon painottuen. Tunturikoivikoissa yleisimpinä 
pesivät järripeipot, pajulinnut ja punakylkirastaat, puolestaan männyn runsastuessa runsastuvat 
myös leppälinnut. Kartoitusalueilla on kohtuullisesti metsäkanalintuja, näkyvimpinä riekot ja metsot. 
Yhteensä havaittiin 33 lintulajia. 

 
Poronlaidunnuksen vahva vaikutus on nähtävissä kartoitusalueen kaikilla kuvioilla mm. 

poronjäkälien kunnossa. Kasvustot ovat suurelta osin muuttuneet tinajäkälävaltaisiksi tai ne ovat 
kuluneita ja kuivia humuspintoja, joissa esiintyy vain vähän heikkokasvuista poronjäkälää. 
 

Kartoitusalueiden luontotyypit koostuvat Metsä- ja Tunturi-Lapin vaihettumisvyöhykkeelle 
tyypillisestä kasvillisuudesta. Pääasiassa tavataan kuivia ja kuivahkoja tunturikoivikoita, joissa 
valtapuulajina on monirunkoisina ryhminä esiintyvä 2-7 m korkeaksi kasvava tunturikoivu. 
Koivikoiden tiheys ja korkeus vaihtelee luontotyypin mukaan, kuivuuden lisääntyessä puusto 
harvenee ja madaltuu. Männyn runsaus sekapuuna on vaihettumisvyöhykkeen tunturikoivikoille 
luonteenomaista, korkeimmilla kohdilla ei mäntyä juurikaan tavata mutta alemmas mentäessä sen 
osuus lisääntyy huomattavasti. Alueen männiköt ovat tyypillisesti varttuneita, mutta nuorempia 
mäntyjä esiintyy myös yleisesti seassa. Yksittäisiä hyvin vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä ja keloja löytyy 
vaihtelevin tiheyksin lähes joka kuviolta. Taimikoita eikä nuoria kasvustoja tavata. Pääpiirteittäin näitä 
metsiä voi sanoa rakenteeltaan monipuolisiksi. Tavanomaisen lisäksi puuston rakenne ja 
luonnontilaisuus vaihtelee kuvioittain, aina tasalaatuisesta talousmetsästä jopa aarniometsän 
kaltaiseksi. Lahopuuta löytyy kaikkiaan niukasti ja onkin huomattavaa, että suurelta osalta alueista on 
tarvepuita joskus haettu vaikka voimaperäistä metsätaloutta ei olekaan harjoitettu. Lisäksi kuvioilla 
esiintyy pienialaisemmin muutakin puustoa mm. yksirunkoisia korkeita tunturikoivuja, useita 
lehtipuulajeja sekä runsaammin lahopuuta, niistä tarkemmin kohteiden kuvauksissa.  

 
Vallitsevana luontotyyppinä esiintyy kuivahko variksenmarja-mustikka-tunturikoivikko 

(sEMT), jonka puusto on runsasta. Tunturikoivun ja männyn lisäksi tavataan mm. haapaa ja vähän 
raitaakin. Pensaskerrosta luonnehtivat vaivaiskoivu, kataja ja mainittujen lehtipuiden taimet. 
Ruohojen ja heinien peittävyys on melko niukkaa, yleisesti esiintyy metsätähteä, vanamoa, 
metsälauhaa sekä kangasmaitikkaa, myös lapinkuusiota tavataan. Runsaassa varvustossa valtalajeina 
variksenmarja ja mustikka, paikoin runsaasti myös juolukkaa ja jonkin verran puolukkaa sekä 
tunturikurjenkanervaa. Kenttäkerrosta vallitsevat sammalet, joista valtalajeina seinä- ja 
metsäkerrossammal. Jäkäliä esiintyy hyvin niukasti. 
 

 Lähimpänä merenpinnan korkeutta sijaitsevat kuviot ovat Metsä-Lapille ominaisia juolukka-
puolukka-variksenmarjatyypin kuivia kangasmetsiä (UVET). Mänty on ottanut valtapuun aseman ja 
tunturikoivu jäänyt sekapuuksi. Niukka pensaskerros muodostuu lähinnä tunturikoivun taimista. 
Ruohoista ja heinistä tavataan vain vähän metsälauhaa. Runsasta varvustoa hallitsee puolukka ja 
variksenmarja. Kenttäkerroksessa jäkäliköt ovat keskimäärin sammalia runsaampia, sammalista 
valtalajina seinäsammal. 
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4.1.2. Paljasselän kasvillisuus 
 

Kartoitusalueen kuvioista ainoastaan Paljasselän asuinalueella tapaa runsaita 
poronjäkäläkasvustoja, koska aitauksen ansiosta poronlaidunnuksen vaikutus puuttuu. 

 
Puusto on rakenteeltaan monipuolista ja alueelle hyvin tyypillistä tunturikoivikkoa sekä 

varttunutta männikköä (kuvattu s.5). Vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä ja keloja on keskimääräistä 
hieman enemmän, mutta lahopuuta kokonaisuudessaan niukasti. Puuston ja koko kuvion 
luonnontilaa voi yleisesti ottaen kuvata kohtalaiseksi. 

 
Valtaosa kuviosta koostuu variksenmarja-mustikka-tunturikoivikosta (sEMT) (kuvattu s.5), 

joka vaihettuu lähinnä länsirinteellä variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturikoivikolle (sELiPIT) 
tyypillisen kasvillisuuden kautta variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikoksi (sELiT). Vaihettuminen näkyy 
muun muassa kasvillisuuden mosaiikkimaisuuden lisääntymisenä, jäkäläkasvustojen peittävyyden 
runsastumisena, puuston madaltumisena sekä harvenemisena, valtavarvun vaihtumisena mustikasta 
variksenmarjaan ja seinäsammalen runsastumisena valtasammaleksi.  
 

Laen pohjoispuolella sijaitsevat kuvion korkeimmat kohdat ovat pääasiassa sELiT tyyppiä. 
Tämä on kyseisen luontotyypin ainoa puhdas esiintymä koko kartoitusalueella, sen edustavuutta voi 
kuvata kohtalaisen hyväksi. Kasvillisuus on mosaiikkimaista ja deflaatiopintoja eli paljaan maan 
laikkuja myös esiintyy. Tunturikoivikko on harvaa ja matalaa, mäntyä ei juurikaan esiinny. 
Pensaskerroksesta löytyy vaivaiskoivuisia laikkuja ja joitain katajia. Ruohoja ja heiniä on vain vähän, 
lähinnä metsälauhaa. Varvut ovat pääasiassa puuryhmien ympärillä, yleisesti tavataan 
variksenmarjaa ja tunturikurjenkanervaa, myös riekonmarjaa, puolukkaa ja mustikkaakin esiintyy. 
Lisäksi puuryhmien ympärillä on yleisesti seinäsammalta ja välipaikoissa deflaatiopintojen lisäksi 
runsaasti huonokuntoisia jäkäläkasvustoja (kartta 3., kuva 1). 

Kuva 1 alue A: Lakialueen pohjoispuolen variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikkoa. 



8 
 

Kaakkoisrinteillä on monin paikon pienialaisia, muuta ympäristöä rehevämpiä ja 
luonnontilaisen kaltaisia lehtomaisia tunturikoivikkolaikkuja. Niiden puusto on kohtalaisen nuorta, 
monilajista ja -muotoista. Pensasmaisten ja yksirunkoisten tunturikoivujen lisäksi tavataan mm. 
runsaasti haapaa ja jonkin verran pihlajaa sekä muita lehtipuita. Jokunen iäkkäämpi mänty ja kelokin 
löytyy, lahopuuta on tällä alueella muuta kuviota selkeästi enemmän. Pensaskerroksessa on yleisesti 
katajaa ja lehtipuiden taimia. Jonkin verran on varpujakin, lähinnä mustikkaa ja juolukkaa. Ruohoista 
yleisinä ja runsaina esiintyvät metsäkurjenpolvi, ruohokanukka ja metsäkorte. Sammaleisessa 
kenttäkerroksessa vallitsevana metsäkerrossammal (kartta 4., kuvat 2-3). 

 

Kuva 2 alue B: 
Kaakkoisrinteen 
lehtomaista 
tunturikoivikkoa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kuva 3 alue B: 
Kaakkoisrinteen 
lahopuustoisempaa 
aluetta. 
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Rinteillä on useita sulavesivaikutteisia vaivaiskoivun vallitsemia niukkaravinteisia juotteja, 
niiden puusto on hyvin harvaa tai puuttuu kokonaan. Nämä alueet ovat vaihtelevasti soistuneita, sen 
osoittaa muun muassa varvikko- ja kangasrahkasammaleista muodostuneet pienialaiset laikuittaiset 
kasvustot ja mättäät sekä hillan ja suopursun runsaampi esiintyminen, paikoin tavataan myös 
enemmän metsäkortetta. Muutoin näiden juottien kasvillisuus on kutakin ympäröivän alueen 
kaltaista. 
 

Itäpuolella on pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä kasvillisuudesta 
selvästi erottuva vaivaiskoivuräme (VkR) tai niin sanottu avoräme. Mättäillä kasvillisuutta vallitsee 
vaivaiskoivu. Varvuista tavataan lähinnä juolukkaa ja ruohoista muurainta. Kenttäkerros on 
rahkasammalvaltainen, jossa yleisimpinä lajeina räme-, rusko ja varvikkorahkasammalet. Mättäiden 
väleissä esiintyy jonkin verran ruoppapintoja. Rämeeltä lähtee kaakkoon viettävä rehevähkö 
sulavesijuotti (kartta 5., kuva 4).  

Kuva 4 alue C: Itälaidan vaivaiskoivuräme. 
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Etelärajalla sijaitsee pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä 
kasvillisuudesta selvästi erottuva tihkupintainen tunturikoivikko. Tämän edustavan esiintymän 
yläreunassa kulkee vaellus- ja mönkijäreitti. Peittävä puusto on pääasiassa yksirunkoista 
tunturikoivikkoa, sekapuuna haapaa paikoin runsaastikin, myös jonkin verran pihlajaa tavataan. 
Runsas pensaskerros koostuu lehtipuiden taimista sekä katajasta ja pohjanpajusta. Niukkaa varvustoa 
edustaa mustikka ja puolukka. Ruohoja kuten metsäkurjenpolvea, huopaohdaketta ja ruohokanukkaa 
on runsaasti, myös metsäimarretta esiintyy. Kenttäkerros on epäyhtenäinen ja osittain karikkeen 
peittämä, myös lehväsammaleisuutta on havaittavissa. Lisäksi alueen keskellä on sammalten 
peittämä hyllyvä lähdepinta, jolla tavataan lähteisyyttä osoittavaa kasvillisuutta kuten hetehorsmaa 
sekä hetehiiren-, heterahka- ja purolähdesammalta (kartta 7., kuva 7-8).  

 

Kuva 7 alue E: Etelärajan 
tihkupintaista tunturikoivikkoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 8 alue E: Tihkupintaisen 
tunturikoivikon reunan päältä 
kulkeva reitti. 
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4.2.2. Jyppyränselän kasvillisuus 
 
 Tällä kuviolla tunturikoivun seassa tavataan runsaasti mäntyä. Männikkö on pääasiassa 
varttunutta sekä hyvin vanhaa ja näyttävää, erityisesti lakialueiden ympärillä ja kuvion länsipuolella. 
Männyistä kuten tunturikoivuistakin löytyy myös nuoremman polven edustusta. Runsaslukuisina 
esiintyvien kilpikaarnaisten ikimäntyjen lisäksi on säilynyt keskimääräistä enemmän myös suuria 
keloja ja useamman asteista lahopuutakin. Kaikkiaan tämän kuvion puustoa ja ympäristöä muutoinkin 
voi perustellusti sanoa luonnontilaisen kaltaiseksi, alueellisesti hyvin edustavaksi ja monipuoliseksi 
(kuva 9-10).  

 

Kuva 9: *Jyppyränselällä 
on runsaasti tämänlaisia 
käkkäräoksaisia suuria 
kilpikaarnaisia ikimäntyjä, 
jotka kelpaavat metsollekin 
hakomispuiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 10: *Kelojakin löytyy 
mukavasti. 
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Kuvio koostuu pääasiassa sEMT tunturikoivikosta (kuvattu s.5), mutta erityisesti kahdella laella 
on paikoin myös sELiPIT tunturikoivikkoa (kuvattu s.7). Jyppyränselällä esiintyy muita alueita 
huomattavasti enemmän pohjankorva- ja pilkkunahkajäkälää, jotka runsaina esiintyessään kertovat 
metsän pitkästä peitteisestä historiasta (kuva 11). 

Kuva 11: Lakiosan variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturikoivikkoa. 
 

Vaihtelevasti soistuneita pienialaisia sulavesivaikutteisia alueita ja juotteja löytyy jonkin 
verran ympäri Jyppyränselkää. Ne ovat samantyyppisiä kuin Paljasselän sulavesijuotit (kuvattu s.9) 
mutta pääsääntöisesti hieman kosteampia ja suomaisempia, lisäksi vaivaiskoivun vallitsevuus on 
vaihtelevampaa ja rahkasammalia runsaammin. Moni näistä paikoista näkyy kartassa kosteampina 
kohtina. 
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 Itäkulmassa on pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä 
kasvillisuudesta selvästi erottuva lähes puuton lähteinen lettoräme (LR) (kartta 10., kuva 12). Suon 
kasvillisuus koostuu pääpiirteittäin runsaasta pajukosta, metsäkortteesta ja metsäkurjenpolvesta. 
Lisäksi suolta löytyy lähdepintaa ja lähteensilmiä. Myös itärinteellä on suo, jolla esiintyy lähteisyyttä 
(kartta 11., kuvat 13-14). Se koostuu pääosin VkR tyyppisestä rämeestä (kuvattu s. 9), jonka 
valtalajeina tavataan lähinnä vaivaiskoivua ja hillaa. Lähteiköt sijaitsevat suon kahdella laiteella. 
Lisäksi siellä on vedenjuoksun luomia pieniä uomia tai puroja. Molempien soiden lähteiset alueet on 
havaittavissa jo kauempaa rehevän ja runsaan pajukon ansiosta. Puolestaan kenttäkerroksessa 
lähteisyyttä osoittavat mm. pohjanhorsma sekä heterahka-, hetehiiren- ja purosuikerosammalet.  

nj 
Kuva 12 alue A: 

Itäkulman lähteinen 
lettoräme (LR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 13 alue B: 
Jyppyränselän molemmilla 
lähteisillä soilla 
tämänkaltaisia avoimia 
lähteitä pajukon keskellä.  
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Kuva 14 alue B: Karulta rämeeltä lähteiköt havaitsee helposti rehevän pajukon ansiosta, kuten kuvan oikealla 
reunalla. 
 
Kuviolla on myös kaksi niukkaravinteista rämettä (kuvattu s.9) (kartta 12., kuva 15). Niissä ei ole 
lähteisyyttä eikä lähteitä. Lähes puuttomien rämeiden kasvillisuutta vallitsee hyvin tiheä 
vaivaiskoivupeite. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kuva 15  
alue C-D: 
Vaivaiskoivu- 
valtainen 
niukka- 
ravinteinen 
räme.  
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4.3.2. Sissankijärvi pohjoisen kasvillisuus 
 

Kuvion eteläosassa vallitsee tunturikoivut ja paikoin haavat (kuva 16). Pohjoiseen mentäessä 
männyn osuus lisääntyy huomattavasti ja kaikkiaan puusto monipuolistuu sekä vanhenee. Kuvion 
takaosassa puusto on melko luonnontilaista ja alueellisesti hyvinkin edustavaa (kartta 13., kuvat 17-
19). Sieltä löytää myös runsaasti varsin komeita kilpikaarnaisia ikimäntyjä, keloja ja lahopuita. Tämä 
wanhan metsän esiintymä on jopa upeampi kuin Jyppyränselällä, mutta verraten se on kuitenkin 
hyvin pienialainen.  

Kuva 16 alue B:  
*Haapa valtaista ympäristöä 

 
 Kuva 17 alue C: *Kilpikaarnainen ikimänty 

 
 Kuvat 18-19  

alue C: *Kuvion 
pohjoisosassa on 
runsaasti erittäin 
wanhaa puustoa 
sekä lahopuuta. 

 
 
 
 

. 
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Kuvio koostuu lähes kokonaan alueelle tyypillisestä sEMT tunturikoivikosta (kuvattu s.5) (kuva 
20). Oleellisin ero alueen tyypilliseen sEMT tunturikoivikkoon on ruohokanukan sekä yksirunkoisten 
tunturikoivujen ja haavan paikoittainen runsaampi esiintyminen. Koivikko jatkuu pääsääntöisesti 
rantatörmälle asti eikä erillistä rantavyöhykettä ole. Rannan tuntumassa on kuitenkin paikoin erittäin 
pienialaisia kosteampia painaumia, joissa kasvaa muun muassa kurjenjalkaa, vilukkoa ja 
rantamataraa.  

Kuva 20: Tyypillistä variksenmarja-mustikka-tunturikoivikkoa Sissankijärven pohjoiselta kuviolta. 
 

Lähellä rantaa etelän suunnassa on pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja 
ympäröivästä kasvillisuudesta selvästi erottuva lähes puuton räme VkR (kuvattu s.9) (kartta 13.).  

 
Kuvion läpi kulkee sulavesivaikutteinen juotti, joka saa alkunsa kuvion ulkopuolella 

sijaitsevasta suosta. Juotti on hyvin samankaltainen kuin Paljasselän kuviolla sijaitsevat 
vaivaiskoivuvaltaiset juotit (kuvattu s.9), mutta tämä on paikoin märempi.  

 
Pohjoisosassa on pari pientä kirkasvetistä kivistä lammikkoa. Toisen lammikon vierestä lähtee 

etelään viettävä pieni rehevämpi kostea juotti, jossa kasvaa muun muassa haprarahkasammalta ja 
jonkin verran metsäkortetta sekä ruohokanukkaa.  
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4.3.3. Sissankijärvi pohjoisen luontoarvot ja suositukset 
 
 Kuviolla havaittu riekko on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) (esitelty s.12). 
 
 Kuivahko tunturikoivikkotyyppi sEMT9 (VU) josta kuvio pääosin koostuu, kuuluu EU:n 
luontodirektiivin tarkoittamiin arvokkaisiin luontotyyppeihin; Tunturikoivikot. Esiintymä on erityisesti 
kuvion pohjoispäästä luonnontilaisen kaltainen ja kohtalaisen näyttävä. 
 
 A) Rannan läheinen VkR8 (NT/LC) on metsälain osoittama erityisen tärkeä elinympäristö; 
jouto- ja kitumaan vähäpuustoiset suot. Suositukset kuten kuvion 1. VkR. 
 
 *B-C) Haapavaltaiset alueet sekä pohjoisosan edustava iäkäs männikkö ovat 
monimuotoisuutta merkittävästi edistäviä tekijöitä ja elinympäristöjä. Myös vesiaiheet ovat aina 
omiaan lisäämään monimuotoisuutta. Rajatut alueet suositellaan kokonaisuudessaan jätettäväksi 
maankäytön kuten rakentamisen ja metsätalouden ulkopuolelle. Vähintäänkin on suotavaa, että 
nämä erityispiirteet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa, jotta ne voitaisi säilyttää 
mahdollisesta maankäytöstä huolimatta. Liikkumista tai muuta retkeilykäyttöä ei ole tarpeen 
rajoittaa.  
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Kuva 22: Epäsiisti rakennelma ja sen ympäristö. 
 
 
4.4.1. Sissankijärvi etelän linnusto 
 

Kuvion linnusto laskettiin kahtena aamuna 31.5. ja 30.6. kello 0230 – 0330 välisenä aikana. 
Molempina aamuina sää oli selkeä ja lämpötila noin 3°C. Kuvion linnusto on melko monipuolinen 
viereisten nevojen sekä kuvion pohjoispään soiden vuoksi. Lajeja havaittiin yhteensä 10, runsaimpina 
niittykirviset ja keltavästäräkit. Lisäksi tavattiin kaksi liroa ja pajusirkku varoitteli rannan tuntumassa, 
riekon kuultiin soidintavan kuvion eteläpäässä ja se myös nähtiin myöhemmin.  
 
 
4.4.2. Sissankijärvi etelän kasvillisuus 

 
Kuvion pohjoispään puusto on hyvin niukkaa, etelämmässä tavataan tunturikoivikkoa ja 

varttunutta männikköä. Suurempia mäntyjä tai lahopuuta ei juurikaan ole. Kaikkiaan puusto on 
ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttunutta. 

 
Kangaskuviot koostuvat tavanomaisesta sELiPIT tunturikoivikosta (kuvattu s.7). 
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Kuvion pohjoispää on märempää, se koostuu pienialaisten vähäpuustoisten soiden ja 
kuivanmaan mosaiikista. Alueella tavataan mm. avonaisia rämeitä VkR tai avorämeitä (kartta 14., kuva 
23). Yleisinä esiintyvät vaivaiskoivu, muurain ja juolukka. Sammalista tavataan muun muassa rusko- 
ja rämerahkasammalta. Lähempänä rantaa merkkejä luhtaisuudesta antaa kurjenjalka. Rannan 
tuntumassa myös pieni kaistale varsinaista saranevaa (VSN) jossa runsaasti vesisaraa (kuva 24).  

Kuva 23: Pohjoispään suoaluetta. Kuva 24: Ranta-alueen varsinaista saranevaa, jota 
halkoo leveä mönkiäura. 

 
 
4.4.3. Sissankijärvi etelän luontoarvot ja suositukset 
 
 Kuvio voidaan luokitella merkittäväksi lintujen pesimäalueeksi viereisten nevojen ja vesistön 
tuoman lajikirjon sekä kuviolla pesivien useiden uhanalaisten tai muuten merkittävien lajien 
perusteella. Liro (NT) on EU:n lintudirektiivin osoittama laji, pajusirkku sekä riekko (kuvattu s.12) on 
luokiteltu vaarantuneiksi (VU) ja keltavästäräkki kuuluu luonnonsuojelulain luonnonsuojeluasetuksen 
osoittamien uhanalaisten lajien listaan.  
 

Liro on Suomen runsaslukuisin kahlaaja ja sen levinneisyys kattaa koko maan, pesimäkanta 
painottuu kuitenkin Lapin nevoille ja muilla kosteikoille. Lirokantamme on taantunut, siihen 
suurimpia syitä ovat soiden kuivatukset ja turvetuotanto.  
 

Pajusirkkua tavataan koko maassa kosteikkojen sekä soiden rantapensaikoissa ja ruovikoissa. 
Kanta on viimeisen lintuatlaksen mukaan taantunut noin viidenneksen 1970-luvulta, ainakin yksi syy 
tähän on soiden kuivatukset ja turvetuotanto.  
 

Keltavästäräkin levinneisyys kattaa koko maan, selkeä painopiste on kuitenkin Lapissa missä 
se pesii lähinnä nevoilla ja muilla vähäpuustoisilla soilla, Etelä-Suomessa lajin pesintä painottuu 
enemmän rantaniityille ja pelloille. Vaikka lajin populaatio onkin elinvoimainen, se on silti taantunut 
70-luvun huipusta. Syitä ovat muun muassa tehomaatalouden myötä vähentyneet karjatilat sekä 
soiden kuivatukset ja turvetuotanto.  
 
 Tunturikoivikkotyyppi sELiPIT9 (VU) joista kuvio pääosin koostuu, kuuluu EU:n luontodirektii-
vin tarkoittamiin arvokkaisiin luontotyyppeihin; Tunturikoivikot. Esiintymä on ihmistoiminnan vai-
kutuksesta voimakkaasti muokkautunut. 
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4.5.2. Pikku-Jyppyrän kasvillisuus 
 

Puusto on varttunutta ja hyvin tasaikärakenteista, vanhoja mäntyjä ei juuri esiinny, lahopuun 
määrä on olematon ja kantojakin löytyy. Suurelta osin kuvio on selvästi ollut metsätalouden piirissä.  

 
Kuvio koostuu pääasiassa sEMT tunturikoivikolle tyypillisestä kasvillisuudesta (kuvattu s.5), 

erona tyypilliseen esiintymään on männyn suurempi osuus ja puuston monotonisuus. Kuivemmalla 
lakialueella tavataan niukemmin mustikkaa ja runsaammin tunturikurjenkanervaa sekä jäkälikköä. 

 
Kuvion koilliskulmassa on vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä kasvillisuudesta 

selvästi erottuva suokokonaisuus (kartta 16.), joka on osa suurempaa kuvion ulkopuolelle ulottuvaa 
suota. Suokokonaisuuteen kuuluu useita suotyyppejä, jotka ovat kaikki enemmän tai vähemmän 
pohjavesivaikutteisia. Kokonaisuuden läntisessä reunassa sijaitsee pienialainen rämeletto (RL), sen 
puusto koostuu harvassa kasvavasta männystä ja tunturikoivusta. Pensaskerroksessa on katajaa. 
Ruohoista ja heinistä esiintyy mm. villapääluikkaa ja kurjenjalkaa. Lettoisuutta osoittavista sammalista 
tavataan kohtalaisesti heterahka-, kulta- ja kultasirppisammalta. Itäisimmässä osassa sijaitsee 
pienialainen ruohokorpi (RhK) (kuva 25). Sen puusto on tunturikoivu valtaista, seassa runsaasti myös 
haapaa, raitaa ja harmaaleppää. Kataja on pensaskerrokselle tunnusomainen. Heinistä ja ruohoista 
tyypillisiä ovat korpikastikka, kurjenjalka ja metsäkurjenpolvi, myös herttakaksikkoa esiintyy. Varpuja 
tavataan pääasiassa vain puiden ympärillä ja mättäillä, valtalajeina mustikka ja puolukka. 
Kenttäkerroksen rahkasammalmatto muodostuu lähinnä hapra- ja korpirahkasammalesta. 
Ruohokorpea halkoo mutkitteleva ja haarova noro. Suukokonaisuuden keskiosissa sijaitsee myös mm. 
pienialainen varsinainen sararäme (VSR) (kuva 26) ja niin sanottuja avorämeitä, joita vallitsee vahvasti 
vaivaiskoivu. 

Kuva 25: Koilliskulman suokokonaisuudella sijaitseva näyttävä ruohokorpi. 
 



31 
 

 
Kuva 26: Suokokonaisuudella sijaitseva varsinainen sararäme. 
 

Kuvion länsirajalla 
sijaitsee vesitaloudeltaan 
luonnontilainen ja 
ympäröivästä 
kasvillisuudesta selvästi 
erottuva rämeletto 
(kartta 16.), se on melko 
samankaltainen kuin jo 
edellä esitelty RL. 
Suurimpana 
eroavaisuutena 
kultasirppisammalen 
lähes mattomainen 
kasvusto. Alueen 
länsireunan yli kulkee 
voimalinja, jonka alusta 
on raivattu. RL yhtyy 
itään päin mentäessä  

kuivempaan suohon, jolla kasvaa runsaasti mm. järvikortetta, pajuja ja hillaa. Tältä kuivemmalta 
suolta lähtee etelään päin viettävä rehevämpi sulavesijuotti, jossa runsaasti mm. 
metsäkurjenpolvea, ruohokanukkaa ja haapaa.  
 
 

Kuva 27 alue B: Länsirajan rämeletto. 
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Kuvion etelärinteellä on vesitaloudeltaan luonnontilaista pientä tihkupintaa suurempien 
kivien väleissä, jossa tavattiin muun muassa hetesirppi-, heterahka- ja kiiltolehväsammalta (kartta 
16.).  

Ympäröivästä kasvillisuudesta selvästi erottuvia, pienialaisia ja vähäpuustoisia kallion 
paljastumia, kivikoita ja louhikoita esiintyi tällä kuviolla useita (kartta 16.). 
 
 
4.5.3. Pikku-Jyppyrän luontoarvot ja suositukset 
 
 Kuviolla havaitut tiltaltti ja punarinta ovat Enontekiöllä levinneisyyksiensä pohjoisrajoilla, 
lisäksi tiltaltti on Metsä- ja Tunturi-Lapissa alueellisesti uhanalainen laji. Metso on EU:n lintudirektiivin 
osoittama laji (esitelty s.20).   

 
Tiltaltin levinneisyys painottuu vahvasti Etelä-Suomeen ja se onkin Enontekiön korkeuksilla 

melko harvinainen näky. Tiltaltti pesii monenlaisissa metsissä, mutta mieluisampia ovat tuoreet 
kuusikot sekä kuusta ja lehtipuuta kasvavat sekametsät.  

 
Punarinta on yleinen lintu aina Metsä- ja Tunturi-Lappiin asti missä se alkaa olla melko 

harvinainen havainto. Se pesii etenkin kuusivaltaisissa sekametsissä, joissa on rehevää 
aluskasvillisuutta.  
 

Tunturikoivikkotyyppi sEMT9 (VU) joista kuvio pääosin koostuu, kuuluu EU:n luontodirektiivin 
tarkoittamiin arvokkaisiin luontotyyppeihin; Tunturikoivikot. Esiintymä ja erityisesti sen puusto on 
ihmistoiminnan vaikutuksesta muokkautunutta. 

 
 A) Koilliskulman luonnontilaisen kaltaisella lähdevaikutteisella suokokonaisuudella on metsä- 
ja vesilain osoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä; RL8 (NT/NT), RhK8 (VU/NT) sekä lähteet ja 
niiden välittömät ympäristöt. Rajattu alue suositellaan jätettäväksi maankäytön kuten rakentamisen 
ja metsätalouden ulkopuolelle.  Luontotyyppien erityisyyden vuoksi minkäänlaisen liikkumisen ja 
retkeilyn ohjaamista alueelle ei myöskään suositella, mutta sitä ei ole tarve erikseen kieltääkään.  
 
 B) Länsirajan RL8 (NT/NT) on metsälain osoittama erityisen tärkeä elinympäristö; Letto. 
Rajattu alue suositellaan jätettäväksi maankäytön kuten rakentamisen ja metsätalouden 
ulkopuolelle.  Luontotyypin erityisyyden vuoksi minkäänlaisen liikkumisen ja retkeilyn ohjaamista 
alueelle ei myöskään suositella, mutta sitä ei ole tarve erikseen kieltääkään.  
 
 C) Etelärinteen pieni tihkupinta on metsä- ja vesilain osoittama erityisen tärkeä elinympäristö; 
Lähteet ja niiden välittömät ympäristöt. Rajatut alueet suositellaan jätettäväksi maankäytön kuten 
rakentamisen ja metsätalouden ulkopuolelle, liikkumista tai muuta retkeilykäyttöä ei ole tarpeen 
rajoittaa. 
 
 D-E) Harvapuustoiset kalliot ja louhikot ovat metsälain osoittamia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Karttaan merkittyjen rajausten sisällä on useita tämänlaisia pienialaisia kohteita, ne 
suositellaan jätettäväksi maankäytön kuten rakentamisen ja metsätalouden ulkopuolelle. 
Liikkumista tai muuta retkeilykäyttöä ei ole tarpeen rajoittaa. 
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Jyppyränlaen luontotyypit koostuvat sEMT (kuvattu s.5) ja sELiPIT (kuvattu s.7) 
tunturikoivikkojen yhteiselosta. Eroavaisuutena yleiseksi kuvattuun esiintymään on lähinnä 
tunturikurjenkanervan runsaampi esiintyminen. Jälkimmäistä tyyppiä sELiPIT9 tavataan pääasiassa 
kuvion pohjoisosissa. Sieltä löytyy myös pieni kirkasvetinen vesikuoppa, jossa kasvaa tupassara ja 
tupasvillatuppaita sekä rannalla pari isompaa raitaa. Vesikuopasta kaakon suuntaan jatkuu useiden 
pienialaisten soistuneiden painanteiden ketju, joissa kasvaa mm. luhtavillaa (kuva 28). 

Kuva 28: Kuvion pohjoisosassa sijaitseva vesiaihe. 
 

Lisäksi pohjois-
osassa on run-
saasti kivisyyttä 
sekä louhikoita, 
avokalliota ja 
laavun takana 
jyrkässä rinteessä 
laajempi louhikko. 
Kyseiset 
muodostumat 
ovat pitkälti 
puuttomia, 
pienialaisia ja 
muusta 
ympäristöstä 
selvästi erottuvia 
(kuva 29-30). 

Kuva 29 alue A: Avokalliota kuvion takarajalla.  
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Kuva 30 alue B: Laavun takana jyrkässä rinteessä oleva louhikko. 
 
 Länsireunalla tien vieressä on vaivaiskoivusta sekä rusko- ja rämerahkasammaleista 
muodostuva pienialainen karu soistuma, jonka läpi kulkee lenkkipolku. Vettä soistumalle ohjautuu 
ympäröiviltä alueilta kuten läheisen tien ojista. 

 
 

4.6.3. Jyppyränlaen luontoarvot ja suositukset 
 
 Alueelta ei löytynyt yhtään suojelullisesti huomioitavia lintulajeja. 
 
 Kuivat tunturikoivikkotyyppit sEMT9 (VU) ja sELiPIT9 (VU) joista kuvio pääosin kostuu, kuuluu 
EU:n luontodirektiivin tarkoittamiin arvokkaisiin luontotyyppeihin. 
 
 A-B) Harvapuustoiset kivikot, kalliot ja louhikot ovat metsälain osoittamia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Suositukset kuten kuvion 5. louhikot ja kalliot. 
 
 *Kuvion pohjoisosassa esiintyvät vanhemmat männyt ovat erityisesti maisemallisesti 
arvokkaita. Vesiaiheet ovat aina omiaan lisäämään monimuotoisuutta ympäristössä. Nämä 
erityispiirteet suositellaan otettavaksi huomioon maankäytön suunnittelussa, jotta ne voitaisi 
säilyttää mahdollisesta maankäytöstä huolimatta. 
 

 
 



#&

QFRF,T&&U$%(*)('),G%U.%&)#&++*,O,U",

:*2))*+4Q3+Y''#)10%/0;0/%(+&1#.1'/2'()%%( 0;@'1 .*+9%20'))"@")+*-;%%)3+=*20%99*)+/%-'))%%)+01#$*//*+<3O363+
!;1()1*2@1)3+E8**(9'))*;/-*')1/

!'X&%, )&."&$)**, T*$"+, -")(*$$*-'(*)('()*+, X&*#*))VL, )*+, *$*-V#*'+", #"."'$'',
-")(*$$*-'#&+$**)**+,.",(%#(*&+,(%U$",)&."&$)**,+%&+ NSB,J,JGWF

QFRFCF,T&&U$%(*)('()*+,G%U.%&)#&+$**+,-&++')$%

!'X&%+, -&++')$%, -")(*$$&&+, ("U$*+",""J'+",ARFOF, .", APFSF (-%,BOBB,[ BSBB, XV-&)*+V, "&("+"F,
Y%-*JG&+" ""J'&+", )VV, %-&, G&-X&+*+, .", -VJG1$&-", +%&+, OebF, !'X&%+, -&++')$%, %+, "-'**--&)*)$&, UWX&+,
$"X"--&)$", .",J*-(%, U"#X""F, >".*.", U"X"&$$&&+, WU$**+)V, DL +&&)$V W-*&)&JG&+V, .V##&G*&GG%, .", G".'-&+$'F,
>"G&+''+&-&++'+,(''-$&&+,-"'-"X"+,.",)*,JW1),+VU$&&+,-V+)&#*'+"+,#'%U%(%#X*))"F,

QFRFAF,T&&U$%(*)('()*+,G%U.%&)#&+$**+,(")X&--&)'')

!'X&%+, G'')$%, %+, -".&)$%-$""+ J%+&G'%-&)$"L X"-$"-".&+", $"X"$""+, *E*--**+, J%+&#'+(%&)$",
$'+$'#&(%&X'" .", )*"))", #'+)"")$&, +'%#$", -*U$&G''$"L, .%+(&+, X*##"+ &V((VVJG&V JV+$W.V(&+, -1W$WWF,
>&)V()&,%+,.%&$"(&+,(*-%."(&+ J'$$",-"U%G''$",*&,.''#&(""+F !%(%+"&)''E*))""+,G'')$%,%+,(%U$"-"&)*+,
+'%#$"L .%$*+,&UJ&)$%&J&++"+,X"&('$'),G'')$%%+ %+,)*-XVVF

/

+



37 
 

Kuvio koostuu laajalti sEMT tunturikoivikosta (kuvattu s.5). Nuorta tiheästi kasvavaa haapaa 
on paikoin runsaastikin. Myös pensaskerros on runsas, muun muassa katajaa ja pajuja tavataan. Koko 
kuvio on rinteessä, joten sulavesi- ja muuta valumaa esiintyy paikka paikoin laajaltikin. Tästä syystä 
ravinteisuutta on tavallista enemmän ja se näkyy puuston lisäksi mm. ruohojen kuten 
metsäkurjenpolven paikoittaisena runsaampana esiintymisenä. Hyvin pienialaisia erivaiheisesti 
soistuneita painanteita löytyy myös.   

 
Kuvion yläpäässä on pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä 

kasvillisuudesta selvästi erottuva RL (kartta 18., kuva 31). Puusto on harvaa ja pienikasvuista mäntyä 
ja tunturikoivua. Pensaskerroksessa tavataan katajaa ja pajuja. Heinistä ja ruohoista esiintyy mm. 
ruohokanukkaa ja metsäkortetta. Varvustoa vallitsee vaivaiskoivu ja juolukka. Rahkasammalet ovat 
vallitsevia kenttäkerroksessa, mättäillä ruskorahkasammalta ja välipinnoilla hete- ja 
rämerahkasammalta. Myös hete- ja lettosirppisammalta tavataan sekä joitain yksittäisiä 
kultasammalversoja. 

Kuva 31 alue A: Kuvion yläosassa sijaitseva rämeletto. 
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Kuvion länsireunassa on pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen ja ympäröivästä 
kasvillisuudesta selvästi erottuva ruohokorpi (RhK) (kartta 18., kuva 32). Puustoa vallitsee nuori haapa 
ja sekapuuna on tunturikoivua. Pensaskerroksessa luonteenomaisia ovat kataja ja pajut. Heinistä ja 
ruohoista esiintyy mm. kurjenjalkaa, metsäkurjenpolvea ja metsäkortetta. Varvut ovat mättäillä ja 
puiden tyvillä, lähinnä mustikkaa ja juolukkaa. Kenttäkerrosta vallitsee rahkasammalet kuten hapra- 
ja korpirahkasammal, joitain heterahkasammal kasvustoja löytyy myös. Lisäksi tavataan mm. 
kalvaskuiri- ja kiiltolehväsammalta. 

Kuva 32 alue B: 
Länsireunan 
ruohokorpi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.7.3. Hiihtokeskuksen pohjoisrinteen luontoarvot ja suositukset 
 
 Kuviolla tavattu lapinuunilintu on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Lintu on maailman 
pisimmälle muuttavin varpuslintu, jonka levinneisyyden luoteisraja on Suomen Lapissa ja itärajalla. 
Lapissa lintu suosii tuntureiden koivikkorinteitä sekä joen- ja puronvarsien koivikoita, kuvion 
ruohokorpi on sille oiva pesimäympäristö. Viimeisimmässä lintuatlaksessa varmoja pesintähavaintoja 
oli koko Suomessa vain kaksi ja todennäköisiä 26, taantumisen syitä ei varmuudella tiedetä. 
 
 Kuiva tunturikoivikkotyyppi sEMT9 (VU) joista kuvio pääosin koostuu, kuuluu EU:n 
luontodirektiivin tarkoittamiin arvokkaisiin luontotyyppeihin; Tunturikoivikot.  
 
 A) Kuvion yläpäässä sijaitseva rämeletto9 (NT/NT) on metsälain osoittama erityisen tärkeä 
elinympäristö; Letto. Suositukset kuten kuvion 5. RL. 
 
 B) Kuvion länsireunassa sijaitseva ruohokorpi8 (VU/NT) on metsälain osoittama erityisen 
tärkeä elinympäristö; Ruohokorpi. Suositukset kuten kuvion 5. RhK. 
 
*Alueen useat haavikot ja rehevät sulavesijuotit lisäävät monimuotoisuutta. Suositukset kuten kuvion 
7. monimuotoisuutta edistävät tekijät. 
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4.9.2. Karjalansaaren kasvillisuus 
 

Puusto on tyypillistä varttunutta monotonista talousmännikköä, johon kuuluu kuitenkin 
joitain vanhempiakin mäntyjä, sekapuuna tavataan monirunkoista tunturikoivua. Lahopuun määrä 
kuviolla on olematon, kaikkiaan ihmistoiminnan vaikutus on selvästi havaittavissa puuston 
rakenteessa. 

 
Saari koostuu pääasiassa UVET kuivasta kankaasta (kuvattu s.5). 

 
Saarta ympäröi 
hieman vaihteleva 
kapeahko 
runsaslajinen 
rantavyöhyke, jossa 
esiintyy yleisesti mm. 
rantaleinikkiä, 
maariankämmekkää 
ja siniyökönlehteä. 
Paikoin tavataan 
pieniä ruovikoita, 
joissa pullosaraa 
seassa. Rantavyöhyke 
vaihtuu nopeasti 
kankaaseen 
rantatörmän 
kohotessa (kuva 33).  
 
 

 
Saaren luoteiskul-
massa on pienialainen 
lähes puuton, 
vesitaloudeltaan 
luonnontilainen ja 
ympäröivästä kasvilli-
suudesta selvästi 
erottuva rahkaräme 
(RaR). Kenttäkerrosta 
vallitsee rusko-
rahkasammal, jonka 
seassa muun muassa 
seinäsammalta. 
Varvuista tavataan 
variksenmarjaa ja       
ruohoista ainoastaan 
muurainta (Kuva 34). 
 

Kuva 33: Karjalansaaren rantaviivaa. 

Kuva 34: Luoteiskulman rahkaräme. 
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4.9.3. Karjalansaaren luontoarvot ja suositukset 
 
 Kuvio voidaan luokitella alueellisesti merkittäväksi lintujen pesimäalueeksi, erittäin 
uhanalaisen (EN) törmäpääskyn runsaan esiintymisen sekä vesistön tuoman monipuolisen lajiston 
vuoksi. Ampuhaukka sekä lapintiira ovat EU:n lintudirektiivin osoittamia suojeltavia lintulajeja.  
 
Ampuhaukka esiintyy koko maassa, mutta kanta on vahvin Pohjois-Suomessa. Se pesii 
mäntyvaltaisissa metsissä ja karuilla tunturialueilla, yleensä tehden pesän vanhaan korpin tai 
variksen pesään, Lapissa pesä voi olla myös maassa. 
 
Lapintiiran levinneisyys Suomessa on kaksiosainen. Lajia tavataan merialueilla sekä sisämaassa, 
Koillismaalta aina Tunturi-Lappiin asti, mutta se on myös alkanut levittäytyä Etelä-Suomen sisämaan 
reheville järville. Se pesii yhdyskuntina tai yksittäisinä pareina. 
 

A) Uhanalaisuusluokituksensa (EN) lisäksi törmäpääsky kuuluu luonnonsuojelulain 
luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten lajien listaan. Se pesii luonnonympäristöissä yhdyskunnittain 
jokien- ja järvien törmissä, ja ihmisten luomissa hiekkaseinämissä. Lintu on näinä päivinä valitettavan 
taantunut, johtuen lähinnä muutoksista talvehtimisalueilla. Sen pesintä painottuu nykyään 
voimakkaasti Lappiin, jossa huomattava osa yhdyskunnista löytyy luonnonympäristöistä ja joissa niitä 
tulee vaalia. Rajattu pesimäalue suositellaan jätettäväksi kaiken maankäytön ulkopuolelle. Lisäksi 
suositellaan asetettavan tulenteko kielto ja liikkumista rajoitettavan ainakin pesintäaikana. 
 

B) Kuvion luoteiskulmassa sijaitseva RaR8 (LC/LC) on metsälain osoittama erityisen tärkeä 
elinympäristö; vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot. Rajattu alue suositellaan jätettäväksi 
maankäytön kuten rakentamisen ja metsätalouden ulkopuolelle, liikkumista jalan tai muuta 
retkeilykäyttöä ei ole tarpeen rajoittaa.  
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5. Yhteenveto luontoarvoista 
 
Lintujen merkittäviä pesimäalueita: 
-Löytyi kuvioilta 1, 2, 4 ja 9. 
 
Luonnonsuojelulain luonnonsuojeluasetuksen mukaiset lajit: 
-Keltavästäräkki kuviolla 4. 
-Törmäpääsky (EN) kuviolla 9.  
 
EU:n lintudirektiivin osoittamat lajit: 
-Riekko (VU) kuvioilla 1, 2, 3 ja 4. 
-Metso kuvioilla 2 ja 5. 
-Liro (NT) kuviolla 4. 
-Lapintiira, isokoskelo (NT) ja ampuhaukka kuviolla 9. 
 
Muut uhanalaiset lintulajit: 
-Pensastasku (VU) kuviolla 1. 
-Valkoviklo (NT) kuviolla 2. 
-Pajusirkku kuviolla 4. 
-Tiltaltti (RT) kuviolla 5. 
-Lapinuunilintu (EN) kuviolla 7. 
-Uhanalaisia tai muuten merkittäviä lintulajeja löytyi yhteensä 13.  
 
EU:n luontodirektiivin osoittamat luontotyypit: 
Tunturikoivikot9 kuvioilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. 
-Variksenmarja-mustikka-tunturikoivikko (sEMT) (VU). 
-Variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturikoivikko (sELiPIT) (VU). 
-Variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikko (sELiT) (CR). 
-Lehtomainen tunturikoivikko (NT). 

-Tuore tunturikoivikko (VU). 

 

Metsälain 10§ piiriin kuuluvat luontotyypit: 
-Lähteiset alueet tai lähteet kuvioilla 1, 2 ja 5. 
-Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot8; VkR (NT/LC), RaR (LC/LC) kuvioilla 1, 2, 3, 4, ja 9. 
-Vähätuottoiset louhikot, kivikot ja kalliot9 kuvioilla 4, 5 ja 7. 
-Letot ja ruohokorvet8; RL (NT/NT), RhK (VU/NT), LR (VU/VU) kuvioilla 2, 5 ja 7. 
 
Vesilain 11§ piiriin kuuluvat elinympäristöt: 
-Lähteet ja niiden ympäristöt kuvioilla 1, 2 ja 5. 
 
*Muutoin monimuotisuutta merkittävästi edistäviä elinympäristöjä löytyi kuvioilta 1, 2, 3, 6 ja 7. 
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