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TIIVISTELMÄ

Johdanto
Oulun kaupunki suunnittelee pohjavedenottoa
Viinivaara–Kälväsvaaran
alueelta.
Pohjavedenotolla kaupunki haluaa varmistaa KantaOulun vedenhankinnan. Viinivaara–Kälväsvaaran
alueelta hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000 m3/d, josta Viinivaaran alueelta on
suunniteltu otettavan 8 000 m3/d ja Kälväsvaarasta 3 000 m3/d. Pohjavedenottohanke aiheuttaa mallinnusten mukaan muutoksia pohjavesitaseessa ja virtaamissa Olvassuon Naturaalueella.
Olvassuo on aapasuoyhdistymänä PohjoisPohjanmaan alueella hyvin tunnettu sen sijainnin
vuoksi. Lähimmät yhtä edustavat aapasuot sijoittuvat Lapin kolmion alueelle. Aapasoiden
esiintymisen painopiste on Peräpohjolassa.
Olvassuon Natura-arvioinnista on annettu lausuntoja, joissa esitettyihin asioihin ja puutteisiin
on tässä täydentävässä arvioinnissa haluttu vastata.
Natura-arvioinnin vaiheet
Hankkeen vesilain mukainen vedenoton lupahakemus tuli vireille vuoden 2017 alussa PohjoisSuomen
aluehallintovirastossa.
ViinivaaraKälväsvaaran vedenottohankkeesta laadittiin
Olvassuon Natura-arviointi (28.11.2016). Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Metsähallitus antoivat lausuntonsa Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-arvioinneista kesällä 2017. Lausuntojen mukaan hanke aiheuttaisi merkittävän haitan Olvassuon Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontoarvoille.
Vedenottohankeen sijainti ja taustat
Viinivaara–Kälväsvaaran
pohjavedenottohanke
sijoittuu Utajärven, Pudasjärven ja Puolangan
kuntien rajalle. Olvassuon Natura-alue sijoittuu
pääosin Kälväsvaaran pohjoispuolelle, sekä osittain Kälväsvaaralle ja sen eteläpuolelle.
Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu
Oulujoesta otettavaan raakaveteen. Oulujoen
vedenkäyttö voi estyä esim. onnettomuuden,
saastumisen tai vaurioitumisen vuoksi. KantaOulun alueen vedenhankintaa ei ole nykyisellään
varmistettu.
Oulun Vesi haki vuonna 2009 lupaa PohjoisSuomen aluehallintovirastolta kokonaisuudessaan pohjavedenkäyttöön siirtymiseen. PohjoisSuomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle
luvan 2010. Asiasta valitettiin Vaasan hallintooikeuteen, joka palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.
Vuonna 2014 vedenhankinnan varmistamisen
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vaihtoehdot päätettiin selvittää uudestaan ja
hanke on rakennettu kokonaan uudelta pohjalta.
Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Natura-arviointi
on
laadittu
asiantuntijaarviointina,
ja
se
perustuu
Naturatietolomakkeeseen
ja
päivitettyyn
Naturatietokantaan sekä alueella laadittuihin useisiin
selvityksiin ja tutkimuksiin.
Natura-alueelle ja sen ympäristöön suoritettiin
12 päivän maastokartoitus maastokaudella
2017. Selvityksissä on paikannettu lausunnoissa
esitettyjä lähteitä, joista osan ei kuitenkaan
todettu täyttävän lähteiden ominaispiirteitä, osa
oli orsivesityyppisiä karuja purkaumia ja osa
mesotrofisia tihkupintoja. Lisäksi on selvitetty
puustoisten soiden osalta lähteisiä korpia, jotka
on Metsähallituksen täydentävissä tiedoissa esitetty ilmakuvatulkinnalla. Näistä osalla oli lähteisyyttä ilmentäviä piirteitä, suurin osa tavanomaisia, edustavia aitokorpia. Lisäksi on selvitetty pikkujoet ja purot -luontotyypin ominaispiirteitä (Kiiskioja ja Leväoja) sekä direktiivilajeista lettorikon esiintymien nykytilaa. Aineistoa
on täydennetty myös Olvassuon Natura-alueen
vesitasetarkastelulla (Pöyry Finland 2017a).
Arvioinnissa keskitytään Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
Natura-arvioinnin täydentämisestä ovat vastanneet FM biologit Jari Kärkkäinen ja Minna Takalo
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
Olvassuon luonnonympäristö
Olvassuon Natura-alue kuuluu Kiiminkijoen valuma-alueeseen (60) ja se sijaitsee 11 eri 3.
jakovaiheen valuma-alueella. Alueella sataa
keskimäärin 658 mm vuodessa (mittausjaksolla
1968–2016).
Kälväsvaara on reunamuodostuma, joka koostuu
useista harjanteista ja deltamaisista osista. Kälväsvaaran
pohjaveden
muodostumisalueelta
pohjavedet purkautuvat valtaosin ympäröiville
soille ja soistuneella alueella oleviin lähteikköihin. Pohjavedeksi on arvioitu imeytyvän varsinaisella Kälväsvaaran pohjaveden muodostumisalueella 55 % keskimääräisestä vuosisadannasta. Pohjavesimallinnuksen tulosten perusteella
Kälväsvaaran pohjaveden muodostumisalueella
muodostuu pohjavettä sadannasta noin 15 000
m3/d.
Pohjaveden virtaus suuntautuu pohjaveden
muodostumisalueen luoteisosassa kohti Iso Olvasjärveä. Pohjavesialueen itäosassa pohjaveden virtaus suuntautuu Hetesuon eteläpuolisella
metsäalueella lounaaseen ja Hongansuon suun-
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nalta Hetesuon suuntaan. Pohjaveden virtausyhteydet Kälväsvaaran keskiosan ja länsiosan välillä, sekä keskiosan ja itäosan välillä ovat rajoittuneet, koska Kälväsvaaran keskiosassa irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni.
Olvassuo saa pohjavettä suurimmaksi osaksi
tältä keskeiseltä heikon hydraulisen johtavuuden
alueelta. Natura-alueen eteläosissa pohjavesiä
purkautuu Leväsuolle. Lisäksi pohjavesiä purkautuu ojiin runsaasti Kälväsvaaran eteläpuolen
Hetesuon sekä Leväojan ja Levälammen suuntaan, nämä alueet eivät kuulu Olvassuon Natura-alueeseen.
Olvassuon Natura-alueen suopinta-alasta suoyhdistymien pääosa on aapasuota (noin 87 %),
keidassuota on huomattavasti vähemmän. Olvassuon Natura-alueella on useita kasvillisuustyyppejä, jotka ovat riippuvaisia pohjavesistä.
Pohjavesivaikutuksesta riippuvaisia luontotyyppejä esiintyy mm. Kälväsvaaran ympäristössä.
Aapasuot ja letot sekä lähteiset suot ovat tyyppeinä päällekkäisiä. Samoin puustoiset suot ja
lähteiset suot, siltä osin kun esiintyy lähdevaikutteisten korpien piirteitä omaavia kohteita.
Vaikutusmekanismit ja vaikutusalue
Virtausmallisimulaatioiden perusteella vedenoton
vaikutukset pohjaveden purkautumiseen kohdistuisivat lähinnä vedenottokaivojen eteläpuoleiseen alueeseen, mutta hanke vaikuttaa myös
Kälväsvaaran pohjoispuolella sekä mahdollisesti
lievästi vaaran itäpuolella.
Pintaveden ja pohjaveden sekoitussuhde muuttuu. Tasalämpöisen pohjaveden väheneminen
voi vaikuttaa purojen, tihkupintojen ja lähteiden
sekä välipintaisten ravinteisten soiden ekologiaan.
Toinen vedenottamoista sijoittuu Kälväsvaaran
eteläreunalla Olvassuon Natura-alueelle, mutta
sen alueella ei ole määriteltyä Naturaluontotyyppiä.
Pohjaveden vaikutusalueelle sijoittuu suojeluperusteena olevista luontotyypeistä lähteet ja lähdesuot, puustoiset suot, pikkujoet ja purot, kirkasvetiset järvet ja humuspitoiset lammet ja
järvet sekä vaihettumis- ja rantasoiden, luonnonmetsän, harjumetsän, lettojen, aapasoiden
ja keidassoiden aluetta Kälväsvaaralla ja Olvassuolla sekä Leväsuolla.

TIIVISTELMÄ

Olvassuon Natura-alue
Olvassuo Natura-alueen pinta-ala on 27 073 ha
ja se on suojeltu sekä SCI että SPA perustein.
Alueesta 55 % on valtion luonnonsuojelualuetta
ja 4 % maa-aineslain nojalla suojeltua harju- tai
kallioaluetta. Luontodirektiivin luontotyypeistä
merkittävimpiä ovat aapasuot, keidassuot, letot,
luonnonmetsät, lähteet ja lähdesuot sekä puusoiset suot. Luontodirektiivin liitteen I lajien
osalta hankkeen kannalta tarkasteltavaksi tulevat lettorikko, kiiltosirppisammal ja lapinsirppisammal.
Olvassuon Natura-arviointi
Useisiin luontotyyppeihin hankkeella ei ole vaikutuksia tai ne ovat verrattain vähäisiä. Vaikutuksia muodostuu luontotyypeille aapasuot, letot, lähteet ja lähdesuot sekä puustoiset suot,
sekä luontodirektiivin lajeihin lettorikko, lapinsirppisammal ja kiiltosirppisammal.
Aapasuot, letot, lähteet ja lähdesuot sekä puustoiset suot -luontotyypeille aiheutuvat vaikutukset muodostuvat suovedenpinnan mahdollisesta
alenemisesta pohjaveden purkauman muutoksen
myötä sekä sen aiheuttamasta virtaaman muutoksesta. Aapasoille sekä letoille aiheutuva vaikutukset suurimmillaan muodostuvat mallinnuksen muutoskäyrän 0,50–0,25 metrin alueella.
Aleneman vaikutus todelliseen suovedenpinnantasoon on haastavaa arvioida, mutta se on hydrologisen arvion mukaan alle senttimetrin. Pöyryn Finland Oy:n (2016a) pohjavesimallin mukaisesti vesitasealueella 1 pohjaveden purkautumisen muutos on noin -12 %. Keskimääräinen
muutos vesitasealueen kokonaisvesimäärään on
noin 3 % ja kuivina kausina vesimäärä alenee
noin 7 %:lla. Suovedenpinnantasoon tällä on
hyvin vähäinen vaikutus.
Aapasoiden osalta välipintaisen suon mätäspinnan osuus tietyillä osin lisääntyy ja rimpipinnat
voivat kaventua. Vedenpinnantason ja virtaaman
muutokset kohdistuvat noin 1 %:iin aapasuot
luontotyypistä koko Natura-alueella. Vaikutus ei
kavenna luontotyypin pinta-alaa, mutta saattaa
muuttaa sen ominaispiirteitä eli välipintaisten
aapasoiden mätäspinnan osuus vaikutusalueella
lisääntyy ja rimpipinnat kaventuvat. Muutos
näkyy hitaasti, vasta vuosien kuluttua, ja kohdistuu suhteellisen pieniin pinta-aloihin suhteessa koko aapasuon pinta-alaan Natura-alueella.
Aapasuona Olvassuo on Pohjois-Pohjanmaan
yksi laajimmista kohtalaisen niukasti ojitetuista
aapasuoyhdistymistä. Lisäksi se on hyvin tutkittua aluetta ja sitä on käytetty esimerkkityyppinä
rimpisten keskiboreaalisten aapasoiden edustajana. Olvassuon merkitys korostuu sen sijainnin
(Oulu) ja tutkittujen ominaisuuksien (mm. läpivirtaussuo) perusteella. Pohjavedenottohanke ei
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kuitenkaan heikennä Olvassuon aluetta pohjoispohjalaisena aapasuokokonaisuutena merkittävästi.
Lettojen luontotyypille kohdistuu samanlainen
vedenpinnan painetason muutos, kuin aapasoille, mutta edustavat letot sijoittuvat etäämmälle
vedenottamoista ja painetason muutos tällä
alueella on alhaisempi. Letot ovat luontotyyppinä
muutokselle herkempiä, joten niille kohdistuvat
vaikutukset arvioidaan suuruudeltaan ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi, mutta luontotyypin
pinta-ala ei kuitenkaan hankkeen johdosta vähene. Tietyillä osin Olvassuota lettojen trofiataso
saattaa pitkällä aikavälillä heikentyä, mutta eri
tyyppisiä lettoja Natura-alueella edelleen esiintyy ja niiden sammallajisto säilyy.
Lähteet ja lähdesuot -luontotyypille aiheutuva
pohjavedenoton vaikutus on suuruudeltaan ja
merkittävyydeltään
kohtalainen,
kohdistuen
enemmän kahteen lähteikköön, joista toisen
luonnontila on heikko. Lisäksi vaikutuksia muodostuu yhteen tihkupintaan. Koko luontotyypin
osalta vaikutus lähteille arvioidaan kokonaisuutena vähäiseksi.
Puustoisten soiden luontotyypin osalta vaikutukset kohdistuvat lähinnä lähdevaikutteisiin korpiin
Leväojan varrella ja Kälväsvaaran eteläosissa ja
vaikutukset jäävät merkittävyydeltään vähäiseksi.
Muiden luontotyyppien osalta vaikutukset ovat
niiden herkkyys ja muutoksen suuruus huomioiden vähäisiä tai vaikutuksia ei muodostu.
Luontodirektiivin liitteen II lajien osalta vaikutuksia muodostuu kiilto- ja lapinsirppisammalen
esiintymisalueille. Lapin- ja kiiltosirppisammalta
sijoittuu lettojen ja aapasoiden luontotyypeille
Olvas- ja Leväsuolla. Lapinsirppisammalen esiintymät eivät ole sidoksissa lettoihin kuten kiiltosirppisammalen. Letoille ja aapasuolle aiheutuvat vaikutukset vesitasealueella 1 arvioitiin
kohtalaisiksi, jolloin myös lapinsirppisammalen
esiintymille aiheutuva vaikutus on kohtalainen.
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Kiiltosirppisammalen pääesiintymät sijoittuvat
etäämmälle. Sirppisammalten suotuisan suojeluntason nykytilanteen säilyminen ei muutu
merkittävästi hankkeen johdosta. Lettorikon
osalta hankkeen vaikutukset Leväsuolle jäävät
nykyisessä laajuudessa vähäisiksi, eikä lettorikon kasvupaikkojen arvioida heikentyvän, jolloin
lajin suotuisa suojelutaso säilyy entisellään.
Hankkeen esitetyssä tarkkailusuunnitelmassa
keskitytään erityisesti Olvassuon ja Leväsuon
läpivirtaussoiden laajamittaiseen tarkkailuun.
Seuranta tapahtuu kasvillisuuskoealoilla ja laserkeilauksella. Lisäksi seuranta kohdistetaan
veden laatuun sekä lapinsirppisammalen ja kiiltosirppisammalen esiintymiin. Samoin seurataan
pohjaveden ja pintaveden suhdemuutosta isotooppitutkimuksella, jolla saadaan nopeasti selvitettyä pohjavedenoton vaikutuksia.
Johtopäätös
Hanke ei suoraan uhkaa luontotyyppejä tai lajien
elinympäristöjä suoralla pinta-alan menetyksellä, vaan muutokset ovat välillisiä.
Kokonaisuutena arvioiden Natura-alueen herkimpien suoluontotyyppien ja lähteiden ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät hankkeen nykyisillä vedenottomäärillä ja Kälväsvaaralle sijoittuvilla kahdella vedenottamolla.
Olvassuo on laaja, runsasvetinen ja yksi edustavimmista aapasuokokonaisuuksista maassamme. Alueen suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky säilyvät hyvinä edelleen hankkeen toteutuessa nykyisillä vedenottomäärillä.
Alueen eheyteen hankkeella on vähäinen kielteinen vaikutus. Kokonaisuutena arvioiden Naturaalueen herkempien suoluontotyyppien ja lähteiden ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät hyvänä nykyisellä hankelaajuudella, eikä hanke
vaikuta haitallisesti koko Natura-alueen eheyteen.
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JOHDANTO
Oulun kaupunki on tehnyt päätöksen, että Kanta-Oulun vedenhankintaa tullaan varmistamaan hyödyntämällä Viinivaara–Kälväsvaaran alueen pohjavesivaroja. Viinivaara–
Kälväsvaaran alueelta hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000 m 3/d, josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu otettavan 8 000 m3/d ja Kälväsvaarasta 3 000 m3/d. Vedenotto tulee tapahtumaan 11 vedenottamosta, joista 9 kpl sijaitsee Viinivaaran pohjavesialueella ja 2 kpl Kälväsvaaran alueella. Nykyinen vedenottoratkaisu on suunniteltu siten, että vaikutukset keskeisiin vesitöihin ja luontoarvoihin minimoidaan. Pohjavesihankkeen Kälväsvaaran alue sijoittuu osittain Olvassuon Natura-alueelle (FI1103829) ja hankkeella on vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin.
Hankkeen vesilain mukainen vedenoton lupahakemus tuli vireille 3.3.2017 PohjoisSuomen aluehallintovirastossa. Viinivaara-Kälväsvaaran vedenottohankkeesta laadittiin
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Olvassuon Natura-arviointi (28.11.2016). VarsinaisSuomen ELY-keskus (VARELY/116/2017) ja Metsähallitus (MH 4488/2015) antoivat lausuntonsa Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-arvioinneista kesällä 2017.
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Olvassuon Natura-arvoihin vaikuttaville Kälväsvaaran vedenottamoille ei voida myöntää lupaa ennen luonnonsuojelulain
66 § mukaista valtioneuvoston käsittelyä, sillä 2016 laaditun arvioinnin perusteella ei voida poissulkea, ettei Kälväsvaaran kahdesta kaavaillusta vedenottamosta aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Olvassuon Natura-alueen luontotyyppeihin pikkujoet ja
purot, lähteet ja lähdesuot, letot, karut kirkasvetiset järvet sekä aapasuot. Lisäksi hankkeen vaikutukset luontodirektiivin lajeihin sekä eräisiin suolintuihin ovat epäselviä vuoden
2016 arviossa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan 2016 laaditussa Naturaarviossa ei ole sellaisia riittävän täsmällisiä päätelmiä, joilla voitaisiin hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys asianomaisilla alueilla suunniteltujen töiden vaikutuksista. Metsähallituksen lausunnossa on nostettu esiin pääpiirteissään samoihin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutusarvioinnin puutteet, kuin ELY-keskuksen lausunnossa.
Saatujen lausuntojen perusteella Oulun Vesi on päättänyt täydentää Olvassuon Naturaarviointia. Hankkeen vaikutuksia Kiiminkijoen Natura-alueelle on arvioitu erikseen ja
myös sitä arviointia on täydennetty.
Natura-arvioinnin täydennyksessä on käsitelty lausunnoissa esiin nostettuja asioita. Pohjavesivaikutuksille herkkien luontotyyppien osalta tietoja ja vaikutusarviointia on tarkennettu. Arvioinnin täydennyksessä on myös tarkasteltu Olvassuon Natura-aluetta ja sen
luonnonolosuhteita kokonaisuutena, jotta on voitu tarkentaa vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä luontotyypeille. Aapasuot -luontotyypin osalta on tarkasteltu Olvassuon merkitystä aapasoiden edustajana laajemmin tarkastellen. Tässä arvioinnissa käsittelyjärjestys
on ollut se, että Olvassuon Natura-alueen keskeisimmät luontotyypit on käsitelty ensin.
Natura-arvioinnin täydennys on laadittu asiantuntija-arviona ja siinä on keskitytty arvioimaan Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuviin lausumiin sekä epävarmuuksiin. Tämän lisäksi hankevastaava on laatinut erillisen selityksen lupaviranomaiselle, jossa lausuntojen asioita on käsitelty yksityiskohtaisemmin. Tämä Natura-arvioin täydennys korvaa kokonaisuudessaan vuonna 2016 laaditun Natura-arvioinnin.
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NATURA-ARVIOINNIN VAIHEET
Natura-arviointi 2016
Hankeen aiempi Natura-arviointi on päivätty 28.11.2016. Siitä Natura-arvioinnista antoivat
lausuntonsa Metsähallitus 26.6.2017 sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 12.7.2017. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto on liitteenä 2 ja Metsähallituksen lausunto on liitteenä 3.

2.

Natura-arvioinnista annetut lausunnot
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Metsähallituksen lausunnoissa on tuotu esille Naturaarvioinnista asioita, joita on koottu alla olevaan taulukkoon. Yleisesti lausunnoissa tuodaan
esille, että suurimmat epävarmuustekijät Olvassuon Natura-arvioinnissa liittyvät vaikutusten ilmenemiseen luontotyypeille pikkujoet ja purot, lähteet ja lähdesuot, letot ja aapasuot,
kirkasvetiset järvet sekä luontodirektiivin liitteen II lajeille lettorikko, lapinsirppisammal ja
kiiltosirppisammal. Suolinnuston osalta kyse on suolinnuston elinympäristöjen säilymisen
epävarmuudesta pidemmällä aikavälillä.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausunnoissa on eräitä kohtia, joita
ei voi pitää täysin asianmukaisena ja osaa väitteistä ei ole riittävästi perusteltu. Vaikutuksia on selvästi ylikorostettu.
Esimerkiksi:
Eräisiin suojeltaviin lintuihin on esitetty kohdistuvan merkittäviä vaikutuksia ilman, että asiaa olisi tarkasteltu riittävän huolella.
Lausuntojen mukaan vaikutuksia arvioitaessa Kiiskiojan lähteeseen eli Kälväsvaaran W lähteeseen olisi pitänyt verrata vuoden 1998 tilanteeseen. Vuodesta
2002 lähtien lähteen ja lähdepuron tilaan on vaikuttanut lamppupumppaus, josta
on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ei Oulun Vesi. Lisäksi kohteen
luonteeseen on vaikuttanut sammalten ajoittainen perkaus. Tekijästä ei ole tietoa.
Lausunnossaan Metsähallitus mainitsee, että aikaisemmassa (2009) hankehakemuksessa on arvioitu tuolloin käytetyn virtausmallin perusteella, että Leväsuon
keskiosiin suuntautuvan pohjaveden virtaus ei vähenisi lainkaan ja Leväsuon läntisimmissä osissa vähenemä olisi noin 6 %. Metsähallitus ei tässä huomio, että
tällöin suunniteltu pohjaveden ottomäärä oli suurempi kuin mitä nyt on suunniteltu.
Metsähallituksen esittää näkemyksiä, jonka mukaan Kiiskiojan lähde tai lapinsirppisammaleen esiintymät Kälväsvaaran lähellä olisivat vuoden 1999 jälkeen
heikentyneet vuonna 1999 tehtyjen koepumppauksien seurauksena. Kohteilla ei
kuitenkaan ole tehty tarkkaa seurantaa koealoilla.

Lausunnoissa esitettyjä asioita on koottu alla olevaan taulukkoon niiden painoarvon mukaisessa järjestyksessä.
Yhteisvaikutusten osalta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että
alueella on lisäksi myös toinenkin vedenottamo, joka tulee ottaa yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioon. Oheisessa taulukossa on tiivistetysti esitetty Varsinais-Suomen ELYkeskuksen ja Metsähallituksen lausunnoissa esille tulleita asioita luontotyyppikohtaisesti.
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Lausunnoissa esille tuotuja asioita:
Varsinais-Suomen ELY
Yleistä

Aapasuot

-

Letot

-

Lähteet
lähdesuot

ja

-

-

Natura-alueen laajimman ja edustavimman
aapasuon keskeiset märät rimmet kuivahtavat vedenoton seurauksena. Tämä heikentää merkittävästi Natura-alueen aapasoiden eheyttä.

Arvioinnissa ei kuvata alueen erityisarvoa
ylläpitävää ja pohjavedenotossa vaarantuvaa ilmiötä.
On todennäköistä, että lettojen märkäpinnoilla tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Lisäksi Kälväsvaaran luoteisosassa lähteikköjen läheisyydessä on lähdevaikutteinen
lettoräme. Alueella pohjaveden tulo vähenisi 25 %, mikä heikentäisi merkittävästi
lettorämettä ja pitkällä aikavälillä todennäköisesti hävittäisi sen.
Hankkeen lopulliset vaikutukset lähdeeliöstöön voidaan havaita vasta useiden
vuosien kuluttua. Lähdelajisto voi taantua
myös purkautuvan pohjaveden lämpötilan
nousun vuoksi.
Osaa merkittävistä lähteistä ei ole tarkasteltu Natura-arvioinnissa. Tarkastelematta
on jäänyt ainakin 12 lähdettä.
Kälväsvaara W lähteestä Naturan perustamisen jälkeen noin vuodesta 2002 lähtien on lappopumppauksella johdettu vettä
200 metriä lähteen alapuolelle yli vuosikymmenen ajan. Jos lappopumppaus loppuu, niin ei voida sanoa, että vedenoton
seurauksena antoisuus kasvaa noin 10 %
kuten hakija esittää. Lähteen tilaa tulee
verrata vuoden 1998 tilanteeseen.

Metsähallitus
Virtausmallin paikkansapitävyys epävar-

-

-

-

-

-

-

-
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ma. Yleispiirteinen pohjavesimalli ei voi
anna tarkkoja arvioita vaikutuksista yksittäisiin lähteisiin tai pienvesistöihin.
Pohjavedenotto saattaa vaikuttaa aapasoiden keskiosien rimpipintoihin.
Arvioinnissa keskitytty pohjaveden painetasoon. Merkityksellisempiä ovat pohjaveden virtausmäärät. Virtauksen väheneminen voisi alentaa veden pH:ta ja suon trofiatasoa, jolloin hanke heikentäisi aapasuon edustavuutta ja lajistollista merkitystä.
Leväsuon käsittely puutteellinen
Rantakaartosoiden käsittely puutteellinen
Meso-eutrofisiin läpivirtaussoihin liittyvät
juotit laajimpia lettoja, sijoittuvat Olvassuon ja Leväsuon keskiosiin, noin kolmasosa letoista sijaitsee mahdollisten pumppausten vaikutuspiirissä. Lettojen väheneminen ja heikkeneminen on mahdollista
näillä alueilla.
Kälväsvaaran lähteikköjen lähellä on lähdevaikutteinen lettoräme, alueella, jossa
pohjaveden tulo vähenisi noin 25 %, joten
lettorämekuvio heikkenisi tai häviäisi kokonaan.
Metsähallituksen kuviotiedot ovat peräisin
pääosin 1990-luvulla tehdystä yleispiirteisestä kasvillisuuskartoituksesta, ja alueen
lähteistä vain pieni osa on merkitty kuvioiksi. Kälväsvaaran reunoilta on tiedossa
Olvassuon Natura-alueelta yhteensä 17
pohjavesilähdettä. Tietoja ei kuitenkaan
ole kattavasti siirretty Metsähallituksen
kuviotietoihin.
Tarkastelussa on mukana vain osa kaikista
alueen tunnetuista lähteistä. Lähteitä jää
tarkastelematta 12 kpl.
Kälväsvaaran koepumppaus on merkittävästi heikentänyt Kiiskiojan lähdettä. Lähteen tilan on arvioitu parantuvan, koska
hankkeen toteutuessa vedenotto siirtyisi
hieman kauemmas lähteestä. Tulkintaa ei
voi käyttää arvioitaessa hankkeen vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin,
vaan lähteen tilaa tulisi verrata vuoden
1998 tilanteeseen.
Arvioinnissa mainitaan kaksi lähdettä,
joissa vedenottohanke voisi aiheuttaa kohtalaisiksi arvioituja muutoksia. Vaikutuksia
muodostuu myös Kiiskiojan lähteen itäpuolella oleviin kahteen meso-eutrofiseen
lähteeseen.
Lisäksi Ison Leväniemen lähde on alueella,
jossa vedenotto todennäköisesti pienentäisi
virtaamaa merkittävästi. Leväsuon pohjoisnurkassa on kolmen lähteen ryhmä, johon
tulevan pohjaveden määrän on virtausmallissa arvioitu vähenevän 10,8 %.
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purot
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ja

-

Arvioinnissa on mainittu pikkujokien ja
purojen osalta Piltuanjoki. Arvioinnissa ei
ole mainittu Leväojaa, johon kohdistuu
vaikutuksia.

Vaihettumissuot ja
rantasuot
Puustoiset
suot

-

Kälväsvaaralla on kausikosteita arokosteikkoa, joiden muuttumista tulisi arvioinnissa tarkastella lähemmin.

-

Arvioinnissa ei ole huomioitu, että joidenkin alueen lähteiden ja lähdepurojen reunoilla tavataan puustoisia korpia, joissa
muutokset voivat olla hyvin selviä.

Luonnonmetsät

-

Arvioinnissa ei ole huomioitu, että luontotyyppiin luetaan myös luonnontilaiset kangaskorvet.
Ison Leväniemen alueella on kangaskorpia. Virtausmallin mukaan alueella pohjavedenpinta alenisi 0,5-0,75 m. Kuivuminen voi merkittävästi muuttaa luonnonmetsien luonnetta.
Kirkaslampi on ainoa tämän luontotyypin
edustaja Olvassuon Natura-alueella.
Vaikutuksia Kirkaslampeen muodostuu,
koska virtausmallisimulaation perusteella
pohjavedenpinnan taso alenisi Kirkaslammen kohdalla 0,5-0,75 m.

-

Natura-arvioinnissa mainitaan, että tätä
luontotyyppiä on vain Piltuanjoella, mutta
mm. Kälväsvaaran W -lähteestä alkava puro sekä lso-Olvasjärveen laskeva Kiiskioja
ovat luontotyypin edustaijia, samoin Leväoja.

-

Karut kirkasvetiset järvet

-

Humuspitoiset
lammet
ja
järvet

-

Kirkaslampi on ainoa tämän luontotyypin
edustaja Olvassuon Natura-alueella.
Arvioinnissa ei tuoda esille Iso Kirkaslammen erityisarvoja. Ei voida sulkea pois, että vedenotolla ei olisi merkittäviä vaikutuksia luontotyyppiin.

-

Hankkeen vaikutusalueella on ainakin
Lellilampi, johon hanke voi vaikuttaa heikentävästi, sen osalta tilanne on epäselvä.

-

-

Luontodirektiivin liitteen I
lajit

-

Lintudirektiivin
liitteen lajit ja
säännöllisesti
esiintyvät
muuttolinnut

-

Johtopäätös

-

-

Pikku Olvasjärvi on tämän luontotyypin
laajin edustaja Olvassuon Natura-alueella.
Lisäksi hankkeen vaikutusalueella on tähän luontotyyppiin kuuluvia lampia.
Merkittävin lampi vaikutusalueella on
Leililampi. Mahdollinen vaikutus tulisi arvioinnissa mainita.
Hanke vaikuttaa heikentävästi lapinsirppisammalen kasvustojen tilaan. Lajin taantuminen Olvassuon alueella merkitsisi lajin
tilanteen merkittävää heikkenemistä koko
maassa.
Kiiltosirppisammaleeseen kohdistuu mahdollisesti haitallisia vaikutuksia.
Lettorikko. Jo vähäinen muutos pohjaveden
määrässä vaikuttaa lajin kasvupaikan ominaispiirteisiin heikentävästi.

Lapinsirppisammalen esiintymät Olvassuolla ovat Suomen arvokkaimmat. Lajiin kohdistuu haitallisia vaikutuksia. Lajin taantuminen merkitsisi lajin tilanteen merkittävää heikkenemistä koko maassa.
Kiiltosirppisammalta esiintymät Olvassuon
letoilla voivat heikentyä lettoluontotyypin
edustavuuden muuttuessa.
Lettorikkoa esiintyy Leväsuolla. Yleisesti
vähäisetkin pohjaveden muutokset voivat
aiheuttaa lettorikon taantumisen.
Hankkeella on vaikutuksia pitkällä aikavälillä eräisiin lintudirektiivin lajeihin.

-

-

Hankkeella on vaikutuksia pitkällä aikavälillä eräisiin lintudirektiivin lajeihin.

Hanke vaikuttaa merkittävästi virtaamiin
sekä alueen luontotyyppeihin.
Heikentäviä vaikutuksia kohdistuu luontotyyppeihin pikkujoet Ja purot, lähteet ja
lähdesuot, letot, kirkasvetiset järvet ja
lammet, aapasuot sekä suojeltaviin lajeihin
lapinsirppisammal ja lettorikko. Pitemmällä
aikavälillä eräisiin lintuihin kohdistuu vaikutuksia.
Arviointi ei ole asianmukainen.

-

Olvassuon Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.
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Lukua ei ole muutettu.

1.

Sijainti
Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavedenottohanke sijoittuu Utajärven, Pudasjärven ja Puolangan kuntien rajalle. Olvassuon Natura-alue sijoittuu pääosin Kälväsvaaran pohjoispuolelle,
sekä osittain Kälväsvaaralle ja sen eteläpuolelle. Viinivaaran pohjavesialue on Naturaalueen länsipuolella (kuva 1).

Kuva 1.

Olvassuon Natura-alueen sekä Viinivaaran ja Kälväsvaaran luokiteltujen pohjavesialueiden
sijoittuminen. Olvassuon Natura-alueeseen rajautuvat ja alueelle sijoittuvat luokitetut pohjavesialueet korostettu vaalean sinisellä rasterilla.
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2.

Hankkeen taustat

2.1.

Vesihuollon varmistamisen tarve
Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ja Oulun kaupunki on velvollinen varmistamaan vedenhankinnan kahdesta eri vesilähteestä. Vesihuolto tulee turvata
kaikissa tilanteissa.
Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen. Oulujoen vedenkäyttö voi estyä esim. onnettomuuden, saastumisen tai vaurioitumisen vuoksi.
Kanta-Oulun alueen vedenhankintaa ei ole nykyisellään varmistettu. Kanta-Oulun alue kuuluu alhaiseen varmuusluokkaan (luokka III) ainoana suurena vesilaitoksena Suomessa.
Kanta-Oulun tulee nostaa varmuusluokitustaan III-luokasta vähintään II-luokkaan. Luokituksen nostaminen edellyttää, että jokaiselle asukkaalle on pystyttävä toimittamaan vähintään 50 litraa vettä päivässä päävesijärjestelmän ollessa pois käytöstä. Tällä hetkellä kanta-Oulun alueelle pystytään toimittamaan vain 13 litraa vettä asukasta kohden tankkiautolla jaettuna, jos päävesijärjestelmä Oulujoki on pois käytöstä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesivarojen käytöstä ja
vesihuollon kehittämisestä vastaava vesihuoltoviranomainen, joka on lähettänyt
11.12.2014 kaupungille kehotuskirjeen Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi.
ELY-keskus on kirjeessään todennut, että vedenhankinnan varmistaminen tulee toteuttaa
mahdollisimman pikaisesti nykyiseen päävesilähteeseen kohdistuvien riskien takia.
Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.5.2015 kanta-Oulun vedenhankinnan varmistamisratkaisuksi päätettiin Viinivaara-vaihtoehto.

2.2.

Valitun ratkaisun perusteet
Hankkeen keskeisin lähtökohta on poikkeustilanteisiin varautuminen ja vedenhankinnan
varmuuden parantaminen. Suurimmat ja vaikutuksiltaan laajimmat riskit Oulun Veden toimintaan liittyvät kanta-Oulun vedenhankintaan.
Viinivaara-Kälväsvaara -pohjavesiesiintymä on ainoa kanta-Oulun vedenhankinnan varmistamiseen soveltuva yhtenäinen pohjavesialue kohtuullisella etäisyydellä Oulusta.
Viinivaara-Kälväsvaara-alueen pohjavesivarojen hyödyntäminen on valittu vedenhankinnan
varmistamisratkaisuksi, koska sillä kyetään pitkällä aikavälillä parhaiten ja varmimmin turvaamaan vedenhankinta pintaveden rinnalla ja ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Viinivaaran pohjavesihanke täydentää olemassa olevia vesilähteitä. Samalla pohjavesihanke toimii tärkeänä varavesilähteenä poikkeustilanteissa. Teknis-taloudellisesti on välttämätöntä, että varavesilähde on koko ajan käytössä. Varavesijärjestelmän valmistuttua kantaOulussa käytetään vesilähteenä sekä pinta- että pohjavettä.

2.3.

Suunniteltu vedenotto
Viinivaara–Kälväsvaaran alueelta hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000 m3/d,
josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu otettavan 8 000 m 3/d ja Kälväsvaarasta 3 000
m3/d. Vedenotto tulee tapahtumaan 11 vedenottamosta, joista 9 kpl sijaitsee Viinivaaran
pohjavesialueella ja 2 kpl Kälväsvaaran alueella. Vedenottoratkaisu on suunniteltu siten, että vaikutukset keskeisiin vesistöihin ja luontoarvoihin minimoidaan. Vaikutusarviointi perustuu pohjavesimallinnukseen, joka on tehty uudella vuonna 2016 tehdyllä pohjavesimallilla.
Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta hyödynnettävän raakaveden laatu on erinomainen. Alueen
pohjavedet ovat muodostuneet ympäröiviä soita korkeammilla harjuilla ja orgaanisen aineen pitoisuudet ovat näin ollen alhaisia. Vesi ei vaadi käsittelyä ennen talousvesikäyttöä.
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Veden pH on laatusuositusten alarajan tuntumassa, joten vesi on syytä alkaloida ennen talousvesikäyttöä.

2.4.

Aikaisemmin lupakäsittelyssä ollut hanke
Oulun Vesi haki v. 2009 lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kokonaisuudessaan
pohjavedenkäyttöön siirtymiseen. Tällöin hyödynnettävä pohjavesimäärä oli kokonaisuutena 32 500 m3/d, josta Viinivaara-Kälväsvaara-alueelta olisi hyödynnetty 27 000 m3/d.
Olvassuon Natura-arviointi (Heikkilä ym. 1999 ja 2001) laadittiin oletuksella, että Kälväsvaaralta pumpataan pohjavettä 11 500 m3/vrk. Tätä suppeampia vaihtoehtoja on tarkasteltu erillisessä raportissa (Rehell ym. 2000). Natura-arvioinnissa arvioitiin, että tällä vedenottomäärällä pohjaveden purkautuminen Kälväsvaaralta Olvassuon Natura-alueelle olisi
enää korkeintaan neljäsosa luonnontilaisesta. Selvimmät muutokset Kälväsvaaran vedenottamoista vanhassa hankkeessa olisivat kohdistuneet Hetesuolle, Leväsuon pohjoisosaan,
Olvassuon itäosaan sekä Kiiskiojan lähteikölle Iso Olvasjärven itäpuolella. Lisäksi Pitääminmaalle oli suunniteltu kolme ottamoa, joista olisi otettu pohjavettä yhteensä 2 400
m³/d. Tämä olisi vähentänyt vastaavasti vedenottokaivojen itäpuolelle Olvassuon aapasuoalueelle purkautuvan pohjaveden määrää.

Kuva 2.

Vuoden 1999 Natura-arvioinnin pohjalla olleen vedenottoratkaisun sekä nykyisen hankkeen vedenottamoiden sijainnit Natura-alueen lähialueella.
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Natura-arvioinnissa todettiin merkittäviä vaikutuksia etenkin ohutturpeisille soille, letoille,
lähteille ja lähdesoille (liite 1). Nykyisessä hankkeessa vedenottomäärä on noin 1/3 vanhasta suunnitelmasta ja hankkeen vedenottamoiden sijoittuminen on muuttunut siten, että
Kälväsvaaran lounaisrinteelle sijoittuu kaksi vedenottamoa (kuva 2). Vedenottomäärien
vähennyttyä ja mm. Pitäminmaan vedenottamoiden poistuttua aiemmassa Naturaarvioinnissa esitettyjä merkittäviä vaikutuksia ei enää samalla tavalla muodostu.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle luvan päätöksellään 25.8.2010
(Dnro PSAVI/1/04.09/2010). Lupakäsittelyssä olleessa vedenhankintaratkaisussa Viinivaara–Kälväsvaaran alueen vedenottomäärä on (27 000 m3/d).
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä valittivat mm. Kainuun ELY-keskuksen
kalatalouden ryhmä, muutamat yksityishenkilöt, Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien
liitto, Ahvenlammen urheilukalastajat ry, yhdistykset, kalastuskunnat, osakaskunnat ja
Metsähallitus.
Aluehallintoviraston päätökseen haettiin muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen 12.12.2012 (Dnro 01975/10/5208). Päätöksellään
Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, koska mm. ennalta objektiivisesti arvioiden ei ole poissuljettua, että hakemuksen mukainen pohjavedenottohanke ei merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja, jotka
ovat olleet Natura-kohteiden valintaperusteina Kiiminkijoen ja Olvassuon osalta. Lisäksi
Vaasan hallinto-oikeus totesi, että hanke on Nuorittajoen ja Iso Olvasjärven osalta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vastainen. Päätöksen perusteluissa myös todetaan, että lupakäsittelyssä esitettyjen selvitysten perusteella ei voida varmuudella arvioida, vaarantuuko lähteiden suojelutavoite.
Vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdot päätettiin selvittää uudestaan, kun Vaasan
hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa Viinivaaran vedenottoon hakemuksen mukaisella vedenottomäärällä. Helmikuussa 2014 käynnistynyt monitavoitearviointi kokosi Oulun kaupungin päättäjiä, viranomaisia, asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä yhteen arvioimaan eri
vaihtoehtoja Oulun yliopiston tutkimusryhmän johtamana.
Monitavoitearvioinnin päätöstukiryhmä linjasi, että vedenhankinnan varmistamisen lähtökohtana on jatkossa varavesijärjestelmän minimivaatimuksen 11 000 m3/d mukainen vesimäärä. Tällä perusteella Oulun Vesi teki ratkaisun, että lupa-asia, jossa on haettu lupaa
kokonaan pohjavedenkäyttöön siirtymiseen, perutaan.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 8.10.2015 (Dnro PSAVI/21/04.09
2014) jättänyt asian käsittelyn sikseen.
Liitteessä 1 on esitetty yhteenveto v. 2002 laaditusta Natura-arvioinnista. Tuolloin Naturaarvioinnissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa Viinivaaran ja sen lähialueelle sijoittuvien pohjavesialueiden suunniteltu vedenotto oli 2,5–3,2-kertainen tämän arvioinnin mukaiseen vedenottoratkaisuun verrattuna.
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Lukua on päivitetty seuraavien asioiden osalta:
Käytetyt selvitykset ja tietolähteet; maastokartoitukset ja muut selvitykset vuonna
2017 sekä muu uusi tutkimusaineisto.
Muut hankkeet Natura-alueen ympäristössä; ennallistettavat suot ja Viinivaaran vesiosuuskunnan vedenottamo.

1.

Aineisto ja arviointimenetelmät
Tämä Natura-arviointi on laadittu asiantuntija-arviointina, ja se perustuu Naturatietolomakkeeseen (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005). Natura-tietolomakkeen
rinnalla on tarkasteltu myös Natura-tietokantoihin päivitettyjä tietoja, jotka eivät kuitenkaan ole vielä lainvoimaisia (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016). Arvioinnissa on painotettu tietokantojen päivitettyjä tietoja, jotka ovat ajantasaisempia ja tarkempia.
Natura-arvioinnin keskeisenä aineistona on hankkeessa laadittu pohjavesimallinnus, Viinivaarahankkeen aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa laadittu Natura-arviointi vuodelta
1999 ja 2001, Metsähallituksen toimittamat viimeisimmät luontotyyppien inventointitiedot
sekä suojeluperusteena olevien Natura-luontotyyppien paikkatiedot. Arvioinnissa on tukeuduttu myös arvioinnin tekijöiden asiantuntemukseen ja kokemukseen Natura-alueiden suojeluperusteissa mainittujen lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä, ekologiasta ja käyttäytymisestä.
Natura-arviointia varten Olvassuon Natura-alueella on käyty maastossa Kälväsvaarassa ja
Mustakorven ympäristössä, Kälväsvaaran vesitasealueen 1. alueella, heinäkuussa 2016.
Yhden päivän maastokäynnin aikana on tarkasteltu Kälväsvaaran lähialueella Naturaalueen eteläisten osien suotyyppien luonnontilaa ja edustavuutta, Olvassuon lähialueen ojitusten ikää ja laajuutta sekä harjualueen metsien luonnontilaa. Lisäksi hankkeen suunnittelun yhteydessä on toteutettu kesällä 2016 laaja Viinivaara–Kälväsvaaran alueen lähdeinventointi sekä loppukesästä 2017 täydentävät maastokartoitukset.
Olvassuon Natura-arvioinnissa on hyödynnetty pääasiassa seuraavia selvityksiä ja tietolähteitä (tarkemmin aineistoista lähdeluettelossa):


Olvassuon Natura-tietolomake (2005).



Olvassuon Natura-tietojen päivitystiedot (2016).



Arvio Viinivaaran pohjavedenottohankkeen vaikutuksesta Olvassuon Natura 2000-alueen luontoon. Raportoitu kolmessa julkaisussa (Heikkilä, ym. 1999 ja 2001, Rehell, ym. 2000).



Kasvillisuuden ja vesieläimistön maastoselvitykset Kiiminkijoen Natura-arviointia ja vedenoton YVA:a
varten v 2001. (Ahola, ym. 2001).



Aiemmasta Natura-arvioinnista annetut lausunnot:
o

Metsähallituksen lausunto 31.8.2000.

o

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 23.11.2000.

o

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 27.3.2001.

o

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 26.2.2008.

o

Metsähallituksen lausunto 25.3.2008.

o

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.12.2012.



Natura -luontotyypit, SutiGis-paikkatietoaineisto (Metsähallitus / Määttä 10.8.2016). Täydennystieto
2017.



Viinivaara-Kälväsvaaran lähdeinventoinnit (Oulun Vesi 2016).
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Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavesimallinnus, virtaussimulaatiot (Pöyry Finland 2016a).



Vaikutukset vesistöjen vesimääriin ja veden laatuun (Pöyry Finland 2016b)



Olvassuon Natura-alueen vesitasetarkastelu (Pöyry Finland 2017a.)



Olvassuon Natura-alueen maastokartoituksen täydennykset 2017 (Pöyry Finland 2017b ja Kangas 2017).



Pohjavesiosuuden arviointi Viinivaara-Kälväsvaara lähialueen pienille humuspitosille järville, Iso Timonen ja Iso Olvasjärvi (Pöyry Finland Oy 2017c)



Lähteiden ja lähdesoiden selvitys Kälväsvaaran ympäristössä (Kangas 2017)



Olvassuon Natura 2000-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (Metsähallitus 2007).



Natura-arvioinnista annetut lausunnot:
o

Metsähallituksen lausunto 26.6.2017.

o

Varsinais-Suomen ELY -keskuksen lausunto 12.7.2017.



Olvassuo ja Iso Tilansuo-Housusuon luontoa ja historiaa. Suometsäerämaa Life-projektin perusselvitykset. Metsähallitus (Wiiskanta 2005).



Kälväsvaaran mallinnus (Jaros 2015).

Olvassuon alueen soita, niiden hydrologiaa ja ekologiaa sekä pohja- ja pintavesien ilmenemistä soilla on tutkittu hyvin kattavasti Metlan asiantuntijoiden toimesta, hankkeen aikaisemmissa vaiheissa 1990-luvun lopulla. Soiden ravinnetaloudesta ja suovesien liikkumisesta Kälväsvaaran ympäristössä on saatu hyvä käsitys edellä mainittujen tutkimusten
johdosta.
Työryhmä
Natura-arviointi on laadittu asiantuntija-arviona.
Vuonna 2016 Natura-arvioinnin laatimiseen osallistuivat seuraavat asiantuntijat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä: FT biologi Marjo Pihlaja (vaikutusmekanismit, linnusto), FM biologi Minna Tuomala (luontotyypit, direktiivilajit) sekä FM geologi Esa Kallio (hydrogeologia).
Natura-arviointia oli ohjaamassa ja kommentoimassa Oulun Veden suunnitteluryhmä, johon kuuluvat johtaja Jouni Lähdemäki, projektipäällikkö Hanna Sandqvist, FM Jari Kärkkäinen (FCG Oy) ja ympäristölakimies Riitta Rämä (Naturata Oy).
Natura-arvioinnin täydentämisestä on vastannut FM biologi Jari Kärkkäinen ja FM biologi
Minna Takalo FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Natura-arviointia oli ohjaamassa ja
kommentoimassa Oulun Veden suunnitteluryhmä, johon kuuluvat johtaja Jouni Lähdemäki,
projektipäällikkö Hanna Sandqvist (Pöyry Finland Oy) ja ympäristölakimies Riitta Rämä
(Naturata Oy).

Aineisto

Vaikutus
mekanismit ja
vaikutusalue

Suojeluperusteet
ja hankkeen
vaikutukset
niihin

Kuva 3. Natura-arvioinnin vaiheet
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Pohjavesimallinnukset ja vesitasetarkastelu
Pöyry Finland Oy on laatinut vuonna 2016 Kälväsvaaran alueelle pohjavesimallinnuksen,
jolla on tehty suunniteltuun vedenhankintaan liittyviä simulaatioajoja. Pohjavesimalli on
3D-malli, jonka yksittäisen solun koko on 20 x 20 m.
Mallinnuksen avulla on selvitetty vedenoton vaikutuksia pohjavedenpinnantasoon sekä
pohjavesialueilta ympäristöön purkautuvan pohjaveden virtaamiin. Kälväsvaaran alueen
vedenhankintamahdollisuuksia on aiemmin tarkasteltu virtausmallien avulla vuosina 1998
ja 2000. Uusimmassa mallinnuksessa mallin rakenteita ja parametrejä on tarkennettu ja
uudelleenkalibroitu. Mallin kalibrointi perustuu pitkän ajan (2001–2015) pohjavedenkorkeushavaintoihin sekä lähteiden virtaamahavaintoihin (1998–2015).
Virtausmallilla on tarkasteltu virtaamamuutosta pohjaveden muodostumisalueelta sitä ympäröiville alueille, missä pohjavettä purkautuu (vesitasealueet, kuva 4). Pohjavettä muodostuu sadannasta Kälväsvaaran pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella reilut 15 000 m3/d, josta suurin osa purkautuu vesitasealueiden 1, 6 ja 7 kautta.
Vedenoton vaikutuksesta (ottomäärä yhteensä 3 000 m3/d) pohjaveden purkautuminen
vähentyy eniten vesitasealueelta 7, eli Kälväsvaaran lounaispuolella ja vedenottokaivojen
läheisyydessä sijaitsevalta alueelta (kuva 4).

Kuva 4. Kälväsvaaralle määritellyt vesitasealueet (Pöyry Finland 2016a).
Viinivaara-Kälväsvaaran alueella lähdevirtaamia on mitattu ensimmäisen kerran 1980luvulla. Virtaamia on mitattu kattavammin alueen lähteistä vuosina 1999–2003. Mittauksia
on tehty pääasiassa silloin, kun lähdevirtaamat ovat pienimmillään ja mittauksia ei ole juurikaan ajoitettu alkukesään tai loppusyksyyn, jolloin pohjavesipinnat ovat korkeammillaan
ja vastaavasti lähdepurkautumat suurimmillaan. Pohjavesimallinnuksessa on käytetty lähtötietona lähteiden koko virtausmittausaineistoa vuoteen 2015 asti. Pohjavesimallin kalib-
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roinnissa on käytetty kunkin lähteen koko havaintoaineiston mediaaniarvoa. Mittapatojen
vuodoista ja ohivirtauksista johtuen virtaamahavainnot ovat mitä ilmeisimmin todellisia virtaamia pienempiä. Tämä on havaittavissa siitä, että vuonna 2008 tapahtuneen mittapatojen korjauksen jälkeen on lähteissä mitattu selvästi suurempia virtaamia kuin aikaisemmin.
Lähteiden virtaamien kasvu johtuu osittain myös sadannan kasvusta. Sadannan kasvu on
ollut havaittavissa koko 2000-luvun ajan pohjavesipintojen nousuna, millä on suora vaikutus myös lähdepurkautumiin. Edellä esitetyillä perusteella pohjavesimallinnuksessa lähtötietoina käytetyt lähdevirtaamat ovat hyvin todennäköisesti pienempiä, mitä todelliset nykyiset keskimääräiset purkautumat ovat.
Pohjavedenpinnan aleneman osalta on huomioitava, että varsinaisen muodostumisalueen
ulkopuolella alenema kuvastaa pohjaveden painetason alenemaa. Esimerkiksi muodostumisalueen ulkopuolella ojan tai lähteen alapuolisessa kerroksessa pohjaveden painetaso
laskee, mutta kyseisen ojan tai lähteen vedenpinnantasossa ei välttämättä tapahdu muutosta. Pohjaveden painetason laskiessa pohjaveden purkautuminen yläpuoliseen pienveteen kuitenkin vähenee.
Hanketta varten laadittiin 2016 vesistöjen vesitasetarkastelu (Pöyry Finland 2016b). Syksyllä 2017 laadittiin Olvassuon Natura-alueen vesitasetarkastelu (Pöyry Finland 2017a),
missä määritettiin pohjaveden virtausmallin Kälväsvaaran vesitasealueilta vesitaseet (kuva
4). Olvassuon Natura-alueen vesitasetarkastelu on liitteessä 6.

3.

Arvioinnin epävarmuustekijät

3.1.

Käytettävissä olevat aineistot
Vuoden 2016 Natura-arviointi perustui viralliseen Natura –tietolomakkeeseen, sen täydennystietoihin sekä Metsähallituksen kuviotietoihin. Lisäksi hankkeessa tehtiin lähdeinventointeja, joiden tuloksia hyödynnettiin. Lausuntojen perusteella on ilmennyt, että täydentävää aineistoa on Metsähallituksella olemassa ja uusi arvio pohjautuu näihin saatuihin tietoihin sekä täydentäviin maastoinventointeihin.
Arvioinnin yksi keskeisin aineisto on pohjavesimallinnus. Pohjavesimallinnus on paras käytettävissä oleva menetelmä pohjavedenoton vaikutusten arviointiin. Tämän hankkeen yhteydessä pohjavesimallinnus on laadittu kokonaan uudestaan. Pohjavesimallinnus on riittävän yksityiskohtainen vaikutusarvioinnin taustaksi. Pohjavesimalli kuvaa aina keskimääräistä tilannetta; ääriolosuhteita mallilla ei ole mahdollista tarkastella. Nykyisen pohjavesimallinnuksen tarkkuutta voidaan kokonaisuutena pitää riittävän luotettavana.
Virtausmallin perusteella esitetty vesitasetarkastelu ja pohjavedenpinnan alenema edustavat keskimääräistä tilannetta. Todellisuudessa muutoksen suuruus riippuu siitä, tarkastellaanko virtaamien ja vesitason keskimääräistä tilannetta, vai tilannetta alivirtaamien ja alhaisen pohjavesitason aikaan, jolloin vaikutukset korostuvat ja prosentuaalinen muutos on
selvästi suurempi. Epävarmuustekijät korostuvat juuri ääriolosuhteiden aikaan.
Olvassuon suoalueella sijaitsevan vesitasealueen 1 muutokset ovat seurausta pohjaveden
painetason muuttumisesta, jonka todellista vaikutusta ravinteiden ja veden purkautumiseen ja suolla ilmenevään vedenpinnantasoon on haastavaa arvioida. Muutos voi olla keskimäärin millimetrien tai muutamien senttien luokkaa. Se, miten mahdollinen arvioitu muutos kompensoituu pintavesillä ja vaikuttaako muutos todellisuudessa esimerkiksi ravinteiden määrään ja lajiston runsaussuhteisiin, sisältää epävarmuutta.
Olvassuon alueen soita, niiden hydrologiaa ja ekologiaa sekä pohja- ja pintavesien ilmenemistä soilla on tutkittu hyvin kattavasti Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luke) asiantuntijoiden toimesta aikaisemman hankkeen yhteydessä 1990-luvun lopulla (Heikkilä, ym.
1999, 2001 ja Rehell, ym. 2000). Soiden ravinnetaloudesta ja suovesien liikkumisesta Kälväsvaaran ympäristössä on saatu hyvä käsitys edellä mainittujen tutkimusten perusteella.
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Natura-arviointi pohjautuu osin Natura-luontotyyppien paikkatietoaineistoon, jota ylläpitää
Metsähallitus. Vaikeakulkuisilla Natura-alueilla tiettyjen luontotyyppien arviointimenetelmänä on ollut osittain ilmakuvatulkinta. Lettojen ja lähdesoiden osalta Olvassuon Naturaluontotyyppien paikkatieto ei ole kattavaa, mutta aiemmin mainittujen Metlan tutkimusten
sekä vuoden 2016 ja 2017 täydentävien maastoselvitysten johdosta alueen letoista ja soiden hydrologiasta on ollut käytettävissä varsin hyvät tiedot, joten arviointi on näiden luontotyyppien osalta riittävän luotettavaa. Alueelle kesällä 2016 laaditut lähdeselvitykset sekä
2017 täydennetyt selvitykset antavat kattavan kuvan lähteiden luontotyyppien sijainnista
ja edustavuudesta arvioinnin pohjaksi.

3.2.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos eli lämpötilan nousu, sademäärän kasvu ja ääriolosuhteiden yleistyminen
aiheuttavat epävarmuutta arviointiin. Näillä tekijöillä on vaikutusta mm. muodostuvan pohjaveden määrään, vesistöjen virtaamiin ja niiden ajalliseen vaihteluun sekä ravinteiden
kulkeutumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismi on niin monitahoinen, ettei sitä
ole mahdollista ottaa tämän tyyppisessä arvioinnissa huomioon. Hankkeen vaikutusten
seurannassa haasteena on hankkeen vaikutusten erottaminen ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista, koska hankkeen mahdolliset vaikutukset ovat mittakaavaltaan ja
luonteeltaan sellaisia, että ne ilmenevät ympäristössä varsin hitaasti. Pohjavesimallinnuksessa ei ole voitu ottaa ilmastonmuutoksen vaikutusta huomioon ja mallinnus perustuu nykytilanteesta tehtyihin mittauksiin ja vedenottosuunnitelmaan.

3.3.

Vaikutusarvioinnin luotettavuus
Esitetyistä arviointiin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta vaikutusarviointia ja sen pohjalla ollutta aineistoa sekä vuonna 2017 hankittua lisäaineistoa voidaan pitää riittävän luotettavana. Luontotyyppien sijoittuminen (ml. letot) on voitu huomioida Olvassuon alueelle
laadittujen kattavien selvitysten (Heikkilä ym. 1999 ja 2001) ja hankkeessa laadittujen inventointien (vuoden 2016 ja 2017 selvitykset) perusteella. Arviointiin liittyvät epävarmuudet eivät vaikuta hankkeen merkittävien vaikutusten tunnistamiseen.
Varovaisuusperiaate ei tule tässä arvioinnissa sovellettavaksi. Arvioinnin laatineiden asiantuntijoiden kokemus soiden hydrologisista olosuhteista, Natura-alueiden suojeluperusteista
sekä niihin liittyvistä arvioinneista on riittävä.

4.

Arviointiin liittyvä lainsäädäntö
Natura–arvioinnista säädetään luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksissä. Ensimmäisen
säännöksen (65 §) mukaan hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai yhdessä muiden
hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelulain mukainen
vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy mikäli hankkeen vaikutukset:




kohdistuvat Natura–alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin,
ovat luonteeltaan heikentäviä,
laadultaan merkittäviä ja



ennalta arvioiden todennäköisiä.

Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten vuoksi (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Toinen mainittu säännös (66 §) koskee heikentämiskieltoa. Viranomainen ei saa myöntää
lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Suomen Natura 2000 -verkostoon. Lupa
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voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto
yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen
edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos alueella esiintyy
luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettuja ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (ns. priorisoitu luontotyyppi) tai liitteessä II tarkoitettuja ensisijaisesti suojeltavia lajeja (ns. priorisoitu laji), noudatetaan tavanomaista tiukempia lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava komission lausunto. Lupaviranomaisen on ennen lupapäätöstä varmistettava, että
arvioinnit ovat asianmukaisia ja niissä esitetyt johtopäätökset ovat perusteltuja.
Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentämään, on
ympäristöministeriön kompensoitava heikennys. Heikentyvän alueen tilalle on esimerkiksi
etsittävä korvaava alue (vastaavat suojeluperusteet, lajit ja luontotyypit) luonnonmaantieteellisesti samalta alueelta. Kompensaatioalue on käytännössä heikennyksen vuoksi poistuvaa aluetta laajempi alue. Kompensaatiotoimet on oltava keskeisiltä osiltaan toteutettuna ennen toisen alueen suojeluarvojen heikentämisen tapahtumista. Ympäristöministeriö
valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne valtioneuvoston hyväksyttäviksi.

4.1.

Arvioinnin tavoite
Natura-arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin.
Luonnonarvot, joita Natura-arviointi koskee ilmenevät Natura-tietolomakkeista ja ne ovat:




SAC-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai
SAC–alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai




SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai
SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja.

Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojelutasoon
kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000 -verkoston eheyteen ja koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja
toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä
elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Heikentyminen voi olla
luontotyypin tai lajin elinympäristön laadullista heikkenemistä tai lajin kohdalla yksilöihin
kohdistuvaa häiriövaikutusta, yksilöiden kuolleisuuden lisääntymistä ja/tai lisääntymismenestyksen heikkenemistä. Merkittävyyden arvioinnissa keskitytään mahdollisen muutoksen
laajuuteen, joka suhteutetaan alueen kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Todennäköisyyttä harkittaessa arviointiin on ryhdyttävä, mikäli merkittävät heikentävät vaikutukset ovat todennäköisiä.
Arviointivelvollisuus koskee valtioneuvoston päätöksissä lintudirektiivin mukaisiksi SPAalueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita, luontodirektiivin mukaisiksi SCI-alueiksi ilmoitettuja tai ehdotettuja alueita sekä Natura 2000 -verkostoon jo sisällytettyjä alueita. Arvioinnin piiriin kuuluvat myös sellaiset alueet, joista komissio ilmoittaa käynnistävänsä neuvottelut alueen liittämisestä Natura 2000 -verkostoon (LsL 67 §). Arviointivelvollisuus kohdistuu vain alueen suojeluperusteissa mainittuihin luontotyyppeihin ja lajistoon. SPAalueilla arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne Natura-tietolomakkeella olisikin mainittu. Vastaavasti SAC-alueilla ei arvioida vaikutuksia lintudirektiivin mukaiseen lajistoon.
Tarkka vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä osalla Natura-aluetta, johon hanke tai
suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnissa kuitenkin peilataan myös
hankkeen merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen ja sen eheyden kannalta. Lisäksi
arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.
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Arvioinnin kriteerit
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission julkaisemassa ohjeessa (Luontodirektiivin
92/43/ETY 6 artiklan säännökset) todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin
määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen
erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet. Merkittävyyden arviointiin vaikuttaa muutoksen laajuus.
Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos:



Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa.
Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista.





Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.
Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta.
Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

Vaikutusten suuruutta on arvioitu viisiportaisella asteikolla, joka kuvaa luontotyypin heikentyvän tai häviävän pinta-alan osuutta tai lajin heikentyvää tai häviävää yksilömäärää suhteessa
Natura-alueen luontotyypin pinta-alaan tai lajimäärään (taulukko 1).
Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin
epätodennäköinen. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös apuna vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (taulukko 2). Vaikutusten merkittävyydestä voidaan todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke tuottaa suuren merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai lajille, niin vaikutukset ovat merkittävästi suojeluperusteita
heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai hanke heikentää luontotyyppiä tai lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää pitkällä tai lyhyellä aikavälillä.
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Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokitus ja käytetty kriteeristö. Lukumääräisiä arvioita ei voida
esittää, vaan voimakkuus riippuu muun muassa lajin tai luototyypin esiintymän edustavuudesta ja
herkkyydestä muutoksiin. Vaikutukset voivat olla myös epäsuoria.
Vaikutuksen suuruus

Kriteerit

Erittäin suuri vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta erittäin merkittävään osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai erittäin merkittävään osaan
Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Voimakas vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta merkittävään
osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai huomattavaan osaan Naturaalueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Kohtalainen vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta kohtalaiseen
osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai kohtalaiseen osaan Natura-alueella
esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Lievä vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta vähäiseen osaan
Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai pieneen osaan Natura-alueella esiintyvän
direktiivilajin runsaudesta

Ei vaikutusta

Ei muutoksia tai muutokset kohdistuvat erittäin pieneen osaan luontotyypistä tai Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003).
Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Suuri merkittävyys

Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luontotyypin
/lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.

Kohtalainen merkittävyys

Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa
luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä

Vähäinen merkittävyys

Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin eikä hanke
uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.

Merkityksetön

Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus). Alueen koskemattomuus liittyy alueen suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä merkityksessä.
Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus alueen eheyteen on lopullinen kriteeri,
jonka perusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 artiklan 3.
kohta määrää, että viranomaiset saavat hyväksyä hankkeen tai suunnitelman vasta varmistuttuaan siitä, että se "ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”. Komission tulkintaohjeessa todetaan että koskemattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". Tällöin on kyse
siitä, että voiko alue hankkeesta tai suunnitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. Tämä korostaa, että hanke tai suunnitelma ei saa uhata alueen
koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä
elinkelpoisena. Myös niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinvoimaisena,
joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon.
EU tuomioistuin on todennut Natura-alueen koskemattomuudesta (Unionin tuomioistuimen
tapaus C-258/11), että luontodirektiivin 6 artiklaa on tulkittava siten, että suunnitelma tai
hanke vaikuttaa Natura-alueen koskemattomuuteen, jos se voi estää asianomaisen alueen
niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävän säilyttämisen, jotka liittyvät alueen
valinnan perusteena olevan ensisijaisesti suojeltavan luontotyypin esiintymiseen. Tuomiois-
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tuin katsoi myös, että koskemattomuuteen luontotyyppinä ei vaikuteta, kun alueen suotuisa suojelun taso säilyy. Tämä merkitsee alueen niiden perustavanlaatuisten ominaispiirteiden kestävää säilymistä, jotka liittyvät olennaisena osana alueen suojeluperusteisten luontotyyppien esiintymiseen.
Koskemattomuusarviointi vaatii kokonaisvaltaista ekologista harkintaa, jossa ei pitäydytä
yksinomaan suojelun perustana olevissa luontotyypeissä tai lajeissa. Merkittävä heikkeneminen on kyseessä silloin, jos suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky eivät
säily (Kuusiniemi 2001). Merkittävyysmääre on laadullinen, ei määrällinen kriteeri.
Natura-alueen eheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:






elinpiirit
ruokailu- ja pesimäalueet
ympäristön ravinne- ja hydrologiset suhteet
ekologiset prosessit
populaatiot

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suunnitelman vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai lajiin
yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin tai lajiin
saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan kokonaisuutena (Söderman 2003). Vaikutusten ei myöskään tarvitse kohdistua suoraan alueen arvokkaisiin
luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat kohdistua esimerkiksi
alueen hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 2003). Vaikutusten merkittävyyden arviointia alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 9, minkä lisäksi on huomioitava edellä esitetyt seikat.
Natura-arviointi on asianmukainen kun se on aukoton. Arvioinnissa on oltava täydellisiä,
täsmällisiä ja lopullisia toteamuksia ja päätelmiä, joiden perusteella voidaan hälventää kaikenlainen perusteltu tieteellinen epäilys hankkeen tai suunnitelman vaikutuksista asianomaiselle alueelle (Euroopan unionin tuomioistuimen tapaukset C-258/11 ja C-404/09).

Taulukko 3. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Söderman 2003).

4.3.

Vaikutuksen merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen
ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu.

Kohtalaisen kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on
todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset vaikutukset
ovat ilmeisiä.

Myönteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luodaan käytäviä
eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan tai ennallistetaan.

Ei vaikutuksia

Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan.

Muut hankkeet Natura-alueen ympäristössä
Yhteisvaikutuksissa huomioidaan ne hankkeet, joiden suunnitelmat ovat valmistuneet tai
toteutuneet (Euroopan komissio 2000).
Olvassuon Natura-alueella tai sen lähialueella mahdollisesti suojeluperusteisiin vaikuttavista hankkeista tiedossa on Metsähallituksen toteuttamat soiden ennallistamiset. Muun muassa Olvassuon eteläreunan 140 hehtaarin ojitusaluetta ennallistettiin vuosina 1998 ja
2004 (Aapala ym. 2013). Soita on ennallistettu myös laajasti Leväojan ja Leväsuon osalla
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(kuva 5). Iso Leväniemen reunoille Metsähallitus on suunniteltu ennallistamistoimia, jotka
tapahtuisivat lähitulevaisuudessa.
Katosharjun luoteiskulmassa on Viinivaaran vesiosuuskunnan vedenottamo. Vedenottamolla on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä lupa ottaa vettä 400 m3/d. Vedenotto on vuonna 2015 ollut keskimäärin 33 m3/d.

Kuva 5. Metsähallituksen soiden ennallistamiskohteet Olvassuon Natura-alueella (Metsähallitus 10/2017).
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OLVASSUON LUONNONYMPÄRISTÖ
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OLVASSUON LUONNONYMPÄRISTÖ

Luku on uusi. Luvussa kuvataan Olvassuon luonnonolot ja erityispiirteet.

1.

Yleistä
Olvassuon Natura -alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien rajalla, Pudasjärven, Utajärven ja Puolangan kuntien alueella. Olvassuon Natura -alue kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen (Ahti ym. 1968). Metsäkasvillisuuden aluejaossa se kuuluu Pohjanmaan – Kainuun vyöhykkeeseen (Kalela 1961)
ja soiden aluejaossa Pohjanmaan–Kainuun aapasuovyöhykkeeseen (Ruuhijärvi 1988).
Eliömaakuntajaossa Pudasjärvi ja Utajärvi, joihin Natura -alue lähes kokonaisuudessaan
kuuluu, luetaan Oulun Pohjanmaahan (Hämet–Ahti ym. 1998).
Pohjois-Pohjanmaa on Suomen soisin maakunta, noin puolet maakunnan maa-alasta on
suota (Peltola & Ihalainen 2010). Pohjois-Suomen soista ja turvemaista on ojitettu yhteensä noin 69 % (Peltola & Ihalainen 2010). Pohjanmaan aapasuovyöhykkeelle sijoittuu kansainvälisesti merkittäviä aapasoita kuten Olassuon aluekokonaisuus, joka on eteläisen aapasuovyöhykkeen laajimpana ja parhaiten säilyneenä kokonaisuuksia (Seväkivi 2011).

2.

Alueen kallioperä ja maaperä
Olvassuon alue kuuluu ns. pohjagneissialueeseen. Kallioperä on tonaliittista gneissiä, missä
on tummempia amfiboliitti- ja diabaasijuoni. Amfiboliittia on runsaammin Iso Olvasjärven
seudulla ja diabaaseja Kärppäsuon ja Iso Palovaaran alueilla. Kallioperän kivilajien lisäksi
kasvillisuuteen vaikuttaa pohjavesien virtaaminen sekä sitä säätelevät kallio- ja maaperän
rakenteet (Heikkilä ym. 2001).
Alueen maaperälle on ominaista laajat turvemaat sekä soraa ja hiekkaa sisältävät reuna- ja
harjumuodostumat. Tärkeimmät reunamuodostumat ovat Viinivaara ja Kälväsvaara. Alueen
moreenimaasaarekkeet sijoittuvat laajojen soiden keskelle. Kalliomaita on niukasti.
Kälväsvaara on reunamuodostuma, joka koostuu useista harjanteista ja deltamaisista osista. Kälväsvaaraan liittyy Kokkomaan–Pitäminmaan–Sarvivaaran–Vaanaharjun harjujakso.
Kälväsvaaran reunamuodostumalla on monin paikoin hyvin vettäjohtavaa lajittunutta harjuaineista ja usein hiekka-, sora- ja moreenikerrokset vaihtelevat luoden monimutkaisen
rakenteen. Muodostuminen laiteilla on siltti- ja moreenikerrostumia. Vaaralla on mm. allekkaisia rantavalleja, jotka ovat muodostuneet jääkauden jälkeen. Erityisen laajat hiekkaiset rantavallikentät ovat Olvassuon eteläreunalla ja Leväsuon itäreunalla. Lisäksi Kälväsvaaralla on dyynikumpuja. Kälväsvaaralla on myös arvokas tuuli- ja rantakerrostuma-alue
(Kälväsvaara TUU-11-086). Kuvassa 6 on esitetty Kälväsvaaran geologinen rakenne.
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Kuva 6. Kälväsvaaran geologinen rakenne (Jaros 2015).

3.

Sadanta
Viinivaara-Kälväsvaara -aluetta lähimmät sadanta-asemat ovat Pudasjärven keskustan läheisyydessä sijaitseva Pudasjärven lentokenttä (237), Olvassuon itäpuolella oleva Pudasjärvi Jaurakkajärvi (236) sekä vedenottoalueen eteläpuolella sijaitseva Utajärvi Särkijärvi
(313).
Pudasjärven Jaurakkajärven sademittausasemalla, joka sijaitsee noin 20 kilometriä Kälväsvaaran alueelta koilliseen, on mitattu sadantaa vuodesta 1968 lähtien.
Mittausjaksolla 1968–2016 keskimääräinen sadanta Jaurakkajärvellä oli 658 mm (taulukko
4). Vertailujaksolla 1981–2016 sademäärä oli keskimäärin 674 mm. Mittaushistorian viimeisen 20 vuoden jaksolla, vuosina 1997–2016 sadanta oli 700 mm eli 5,4 % koko jakson
keskimääräistä arvoa suurempi. Kuivimmat vuodet ovat olleet ennen vuotta 1981. Pienin
mitattu sademäärä oli vuonna 1980 (419 mm) ja runsain vuonna 2015 (919 mm).

Taulukko 4. Keskimääräiset sadannat.
Keskiarvo (v)

Sadanta Jaurakkajärvi (mm)

1968–2016

658

1981–2016

674

1997–2016

700
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4.

Pintavedet

4.1.

Valuma-alueet
Olvassuon Natura-alue kuuluu Kiiminkijoen valuma-alueeseen (60) ja se sijaitsee 11 eri 3.
jakovaiheen valuma-alueella (taulukko 5, kuva 7). Natura-alueella muodostuva vesimäärä
on noin 241 230 (m3/d). Olvassuon Natura-alueen pinta-ala on 270 km2.
Suurimmaksi osaksi Natura-alue sijoittuu Piltuanjoen valuma-alueelle (60.075) (119 km2)
ja seuraavaksi eniten Jaalankajoen valuma-alueille (60.074, 60.073, 60.072 ja 60.071) (95
km2). Sen lisäksi Natura sijoittuu osittain yksittäisille valuma-alueille, jotka laskevat suoraan Nuorittajokeen (60.066, 60.065). Loput alueesta sijoittuu valuma-alueille, jotka laskevat vetensä Kiiminkijokeen Olvassuon eteläpuolelle (60.043, 60.085, 60.082).
Valtaosaltaan Natura -alueen vedet laskevat Kiiminkijokeen sen pohjoishaaran, Nuorittajoen kautta. Keskisin osa Olvassuon vesistä tulee Nuorittajoelle Piltuanjoen kautta. Piltuanjokeen laskee Natura-alueelta pintavesiä vuorokaudessa noin 108 000 m3. Leväsuon vedet
laskevat Kiiminkijokeen Marttisjoen kautta. Leväsuo sijoittuu Kivijoen valuma-alueelle. Ison
Tupakkisuon alueen itäisimmästä osasta vedet laskevat Kiiminkijokeen Pirttijoen kautta.
Kälväsvaaralla tapahtuvan pohjaveden oton vaikutus kohdistuvat Piltuanjoen, Kivijoen ja
Olvasojan valuma-alueisiin.

Kuva 7. Olvassuon Natura -alueen valuma-alueet.
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Taulukko 5. Olvassuon Natura –alueen pintavesimäärät ja pinta-alat valuma-alueittain.
Valuma-alue

Nuorittajoki

Kiiminkijoki

4.2.

Tunnusnumero

Pinta-ala
2
(km )

Vesimäärä
3
(Mm /a)

Vesimäärä
(m3/d)

Jaalankajoen va

60.074

32

11

28 910

Verkonojan va

60.073

16

5

13 875

Ruottisenjärven
va
Oravisuon a

60.072

17

6

15 526

60.071

30

10

27 037

Piltuanjoen va

60.075

119

39

106 184

Olvasojan va

60.066

5

2

4 729

Jaurakkaojan va

60.065

2

1

2 052

Kivijoen va

60.043

33

11

29 446

Kalhamajoen va

60.085

12

4

10 261

Pirttijoen alaosan
a
Yhteensä

60.082

4

1

3 212

270

88

241 233

Järvet ja lammet
Olvassuon Natura -alueella on useita nevojen ympäröimiä humuspitoisia suolampia. Isoin
niistä on Pieni Olvasjärvi. Muista voidaan mainita Leililampi, Lummelampi, Kaunislampi,
Oudonlampi, Mätäslampi, Kuivatuslampi, kaksi Koivulampea, Niitty-Koivulampi, Verkonlampi, Sammakkolampi ja Resu-Sammakkoinen. Kälväsvaaralla on kaksi kirkasvetistä harjulampea, joista isoin on Kirkaslampi.

4.3.

Joet ja purot
Natura -alueeseen kuuluvista pikkujoista ja puroista tärkeimmät ovat Piltuanjoki, Verkonlamminoja sekä Pienestä Olvasjärvestä laskeva Pikkuoja, Pikku Siliäsuon puro, Raanoja,
Lamminjoki ja Leväoja.
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Pohjavesialueet
Olvassuon Natura-alueeseen rajautuvat Kälväsvaaran, Kokkomaan, Pitääminmaan, Kiviharjun ja Iso Marikaisvaara luokitetut pohjavesialueet. Lakisuon pohjavesialue sijoittuu Natura-alueelle (kuva 8).

Kuva 8.

Olvassuon Natura-alueeseen rajautuvat Kälväsvaaran, Kokkomaan, Pitääminmaan, Kiviharjun ja Iso Marikaisvaara pohjavesialueet. Alueella on Lakisuon pohjavesialue.

Taulukko 6. Pohjavesialueiden muodostumisalan pinta-ala- ja antoisuustiedot (Ympäristöhallinnon
ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTA).
Pohjavesialueen tunnus

Kälväsvaara

11889017

14,47

15 000

Kokkomaa

11889055 V

0,71

700

Pitääminmaa

11615505

2,36

2 700

Iso Marikaisvaara

11615185

4,04

2 200

Kiviharju

11615206

3,2

1 600

Lakisuo

11615507 V

2,11

1 200

OlvassuoNaturaKommentille_korjattu.docx

Muodostumisalan pin2
ta-ala (km )

3

Pohjavesialue

Antoisuus (m /d)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
30.11.2017

6.
6.1.

31 (112)
OLVASSUON LUONNONYMPÄRISTÖ

Olvassuon ja Leväsuon hydrologiset piirteet
Pohjaveden muodostuminen ja pohjavesiolosuhteet Kälväsvaaralla
Kälväsvaara on laaja pohjaveden muodostumisalue, josta pohjavedet purkautuvat valtaosin
ympäröiville soille ja soistuneella alueella oleviin lähteikköihin. Hyvin vaihtelevasta ja epäyhtenäisestä rakenteesta johtuen purkautumista tapahtuu tasaisesti kaikkiin suuntiin.
Keskimääräisestä vuosisadannasta (630 mm/vuosi, jaksolla 2000-2012. Huom. Vertailujaksolla 1981–2016 sademäärä oli tätä suurempi, keskimäärin 674 mm.) pohjavedeksi on arvioitu imeytyvän Kälväsvaaran pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella 55 % keskimääräisestä vuosisadannasta, eli noin 347 mm/vuosi. Pohjavesimallinnuksen tulosten perusteella Kälväsvaaran pohjaveden muodostumisalueella muodostuu pohjavettä sadannasta noin 15 000 m3/d.
Maapeitteet Kälväsvaaralla ovat paksuja. Kallioperä jää yleensä pohjavesipinnan alapuolelle. Kälväsvaaran pohjavesialueella pohjavedenpinnan taso vaihtelee noin välillä
+121…+144 (kuva 9). Pohjavesi on Kälväsvaaran pohjavesialueella yleisesti yli 20 metrin
syvyydellä ja keskiosassa jopa yli 30 metrin syvyydellä. Pohjaveden muodostumisalueen
eteläreunalla pohjavedenpinta on lähellä maanpinnan tasoa. Pohjavedenpinnan tason luontainen vaihtelu on tälläkin alueella noin 1 metrin luokkaa.

Kuva 9.

Pohjavedenpinnan mediaanitason vuosien 2001–2014 havaintojen mukaan sekä pintavesien pinnan keskikorkeus.
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Kälväsvaaran alueelta ei ole erotettavissa erillisiä pohjavesialtaita, jotka olisivat kallioperän
korkokuvasta johtuvia. Kälväsvaaran keskiosassa, Kirkaslammen alueella ja lammesta
itään, pohjaveden pinnan taso on selvästi muita alueita korkeammalla (kuva 9 ja 10). Tällä
alueella irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on muita alueita pienempi, minkä seurauksena pohjaveden pinnan taso on korkeammalla kuin muualla. Tämä heikomman hydraulisen johtavuuden alue jakaa Kälväsvaaran pohjavesimuodostuman kolmeen osaan (kuva
13). Keskiosan länsipuolen ja itäpuolen välillä ei ole hydraulista yhteyttä ts. pohjavesi ei voi
päätyä itäpuolelta länsipuolelle tai päinvastoin. Ainoastaan keskiosalta pohjavesi voi virrata
kumpaan suuntaan tahansa. Lisäksi läntisimmältä ja itäisimmältä alueelta virtausyhteys
keskiosalle on heikko, joka on havaittavissa pohjaveden pinnan tason jyrkkänä gradienttina.
Pohjaveden virtaus suuntautuu pohjaveden muodostumisalueen luoteisosassa kohti Iso Olvasjärveä. Pohjavesialueen itäosassa pohjaveden virtaus suuntautuu Hetesuon eteläpuolisella metsäalueella lounaaseen, Hongansuon suunnalta Hetesuon suuntaan. Pohjaveden
virtausyhteydet Kälväsvaaran keskiosan ja länsiosan välillä, sekä keskiosan ja itäosan välillä ovat rajoittuneet, koska Kälväsvaaran keskiosassa irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni.

Kuva 10. Pohjavesikerroksen paksuus Kälväsvaaran alueella laaditun mallin mukaan (Jaros 2015).
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Kuva 11.

Lajittuneen muodostuman reunalla vähittäinen muutos. Maaperä koostuu erilaisista vettä
pidättävistä kerroksista. Tämä malli kuvaa tilannetta Olvassuon reunalla Ison Kirkaslammen pohjoispuolella sekä Leväsuon itä- ja luoteisreunalla (Heikkilä ym. 2001).

Kuva 12.

Lajittuneen muodostuman reuna rajoittuu tiivispohjaisen suon reunaan. Tämä yksinkertainen virtauskuvio kuvaa suhteellisen hyvin esim. Leväsuon pohjoisnurkan, Olvassuon kaakkoisosan, Kiiskiojan ja Hetesuon tilannetta (Heikkilä ym. 2001).

Olvassuo saa pohjavettä suurimmaksi osaksi tältä keskeiseltä heikon hydraulisen johtavuuden alueelta. Suunnitellut vedenottamot sijoittuvat läntiselle alueelle, jolta virtausyhteys
keskiosalle on heikko. Pohjavesi virtaa kohti ympäristössä sijaitsevia alavampia suo-alueita,
lähteitä, ojitettuja alueita sekä pintavesistöjä, poistuen näiden kautta. Kälväsvaaran lähteiköt sijoittuvat reunamuodostuman reunoille.
Kälväsvaaralta tulevien pohjavesien merkittävin purkautumisalue on Olvassuon eteläosan
aapasuo-alue, jonne purkautuu vuorokaudessa noin 2 930 m3 pohjavettä, josta Sarakankaanlammen pohjoispuolen lähteestä nro 26 tulee noin 150 m 3/d ja lähteestä nro 34 noin
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37 m3/d (Pöyry Finland 2016a). Pohjavesien purkautuminen tapahtuu Olvassuon keskeisellä osalla diffuusina tihkuna keskiosan märälle, luhtaiselle ja osin lettoiselle suolle (Heikkilä
ym. 2001). Tätä tilannetta kuvaa kuva 11. Olvassuon keskeiselle osalla pohjavesien osuus
on noin 27 %.
Leväsuolle purkautuu pohjavettä Kälväsvaaralta noin 640 m3/d. Leväsuolla pohjavesien varassa oleva ravinteikas suoala on huomattavasti pienempi kuin Olvassuolla, koska pääosa
vesistä purkautuu lähteinä sekä virtaa noroissa ja Leväojassa (Heikkilä ym. 2001). Pohjavettä tihkuaa Leväsuon itäosalla Leväojan eteläpuolella. Leväojan varressa on ruostelähteikkö, joka ilmentää sitä että pohjavesi tulee orgaanisen kerroksen läpi, ja jossa pohjaveden happipitoisuus alenee voimakkaasti. Saralamminkankaan muodostuman pohjavedet
purkautuvat Leväsuon pohjoisnurkan lähteikköihin.
Pohjavesien purkautuminen tapahtuu Olvassuon itäpuoliskossa lähteikköihin. Näiden lähteikköjen ja niistä lähtevien purojen ympäristö on pääosin karuja rämeitä. Paikoin on kuitenkin lähdevaikutteisia lettonevoja. Alempana lähteiden virtaus leviää piilopuroista ravinteisille märkäpintasoille. Kuvassa 12 on virtauskuvio, joka esittää pohjaveden purkautumista Leväsuon pohjoisnurkalla, Olvassuon kaakkoisosalla, Kiiskiojan ja Hetesuon osalla.
Lisäksi pohjavesiä purkautuu ojiin runsaasti Kälväsvaaran eteläpuolen Hetesuon (noin 19
%) sekä Leväojan ja Levälammen (noin 15 %) suuntaan. Nämä alueet eivät kuulu Olvassuon Natura-alueeseen.

Kuva 13.

Vesitasealueille purkautuvat pohjavesimäärät (pohjavesimallin lukemat on pyöristetty).
Kartta perustuu pohjavesimallin raporttiin (Pöyry Finland 2016a), kairaus- ja pohjavedenkorkeustietoihin.
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Kuva 14.

Pohja- ja pintavesien virtaussuunnat, hydraulisen johtavuuden osa-alueet, vesitasealueet
sekä pohjaveden tihkuamisalueet. Alueen luonnontilaista hydrologiaa kuvaava kartta on
laadittu pääosin Metlan tiedonantoja nro 799 raportin (Rehell, ym. 2001) kuvan 2 pohjalta
ja lisäksi se perustuu kairaus-, pohjavedenkorkeus- ja purkautumistietoihin.

OlvassuoNaturaKommentille_korjattu.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
30.11.2017

OLVASSUON LUONNONYMPÄRISTÖ

Kuva 15.

6.2.

36 (112)

Pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutus Kälväsvaaran alueella mallin mukaan (Exchange
flux (m/s) = suotautumisnopeus) (Jaros 2015). Positiivinen virtausarvo osoittaa paikkaa,
jossa pohjavesi purkautuu suon- tai maanpinnalle. Negatiivinen arvo osoittaa alueen, missä vesi vajoaa maaperään.

Orsivesi
Kälväsvaaralla tavataan orsivesiä etenkin harjualueen laidoilla (kuva 16). Orsiveden selvimpiä purkautumiskohtia ovat karut, ruoppaiset tihkut sekä ravinteisemmat Warnstorfia
sarmentosa –tihkut (Heikkilä ym. 2001).
Kälväsvaaran pohjoisosalla hiekkakaartojen alueella soistumissa vesi on pinta- ja orsivesiä,
joiden turpeen alla olevat siltti- ja moreenikerrokset erottavat ne pohjavedestä. Pohjavedenpinta on näillä alueilla paikoin jopa kahden metrin syvyydessä suon pinnasta. Olvassuon kaakkoiskulmalla on reunoilla ohutturpeisia, suurelta osin soistuneita hiekkakaartoalueita melko laajasti. Kankaan reunoilla on orsivesikerroksia rantamuodostumien pintahiekoissa. (Heikkilä ym. 2001).
Iso Leväniemen ja Leväsuon laidoilla Kälväsvaaran reunaosalla on soistuneita alueita. Soistuneen alueen kohdalla suovedet ovat selvästi ylempänä kuin pohjavedenpinta. Lisäksi on
jonkin verran varsinaista harjun keskiosaa sekä soiden väleissä olevia rantavalleja. Suot
ovat orsivesivaikutteisia (Heikkilä ym. 2001). Alueen keskiosassa, Ison Leväniemen koilliskärjen hiekkakaartojen kohdalla on kausikuivia alueita. Niille vesi tulee luoteispuolen ka-
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ruilta soilta ja niiden reunojen vähäisistä orsivesimuodostumista. Näillä kausikuivilla ja
ohutturpeisilla kaarroilla pintavesi suotautuu maaperään ja pääosa suotautuvasta vedestä
purkautuu kankaan laidalla olevasta orsivesilähteestä.

Kuva 16. Orsiveden purkautumispaikat Kälväsvaaran alueella (Ahola ym. 2001).
6.3.

Pintavedet
Kälväsvaaralla muodostuva pohjavesi purkautuu Olvassuon Natura-alueella Olvassuon keskeiselle osalle ja Leväsuon pohjoisosalle sekä idän suuntaan. Kankailta tulee tämän lisäksi
pinta- ja orsivesiä runsaasti Kälväsvaaraan rajautuville Olvassuolle ja Leväsuolle (kuva 17).
Viinivaara-Kälväsvaaran pohjavedenoton keskeiset vaikutukset kohdistuvat Olvassuon Natura-alueelle sijoittuville vesitasealueille 1, 5, 6 ja 9. Vaikutuksia kohdistuu myös vesitasealueelle 2, 3 ja 4.
Laaditun vesitasetarkastelun (Pöyry Finland Oy 2017a) mukaan vesitasealueen 1 arvioitu
valuma-alue on noin 12 km2. Tämän perusteella keskimäärin pintavesien määrä on 11 000
m3/d ja kuivana vuonna 5 205 m3/d (Taulukko 7). Vesitasealueen 2 arvioitu pinta-ala on 46
km2. Keskimäärin pintavesien määrä on 40 880 m3/d ja kuivana vuonna 19 350 m3/d. Vesitasealueen 3 arvioitu pinta-ala on 28 km2 ja pintavesien määrä on keskimäärin 25 190
m3/d ja kuivana vuonna 11 920 m3/d.
Vesitasealueen 4 arvioitu pinta-ala on 12 km2, jolloin pintavesien määrä on keskimäärin 10
700 m3/d ja kuivana vuonna 5 060 m3/d. Vesitasealueen 5 arvioitu valuma-alue on noin 6
km2. Pintavesien määrä on keskimäärin 5 110 m3/d ja kuivana vuonna 2 420 m3/d. Leväsuon alueelle tulee pintavesiä erityisesti kaakosta Parkkikankaan ja Rahasaaren välistä
sekä Leväsuonsärkkien pohjoispuolelta. Pohjaveden määräksi on arvioitu pohjaveden oton
jälkeen 606 m3/d (luvussa mukana lähteestä nro 29 purkautuva vesimäärä). Kokonaisvesimäärästä pintavesien osuus on keskimäärin 79 %. Leväsuonsärkien pohjoispuolelta.
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Vesitasealueen 6 arvioitu valuma-alue on laaja. Sen pinta-ala on 40 km2 (Leväjoen koko
valuma-alue). Tämän perusteella pintavesien määrä on keskimäärin 34 600 m 3/d ja kuivana vuonna 16 380 m3/d. Vesitasealueen 9 arvioitu pinta-ala on 4,7 km2. Tämän perusteella keskimäärin pintavesien määrä on 4 180 m3/d ja kuivana vuonna 1 980 m3/d.

Taulukko 7. Vesitasealueiden vesimäärät valuma-alueella (Pöyry Finland Oy 2017a).
Vesitase-alue

Valuma-alueen
2
pinta-ala (km )

1
2
3
4
5
6
9

Kuva 17.

12,3
45,8
28,2
12,0
5,7
38,8
4,7

Keskimääräinen
vedenmäärä vesitaseen valuma-alueella
3
(m /d)
10 997
40 876
25 187
10 696
5 109
34 598
4 184

Vedenmäärä
kuivana kautena
3
(m /d)

Vedenmäärä
märkänä kaute3
na (m /d)

5 205
19 347
11 922
5 063
2 418
13 376
1 980

18 350
68 205
42 027
17 847
8 524
57 730
6 981

Keskimääräiset pintavesimäärät Kälväsvaaran alueen vesitasealueilla (lukemat on pyöristetty).
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Pintaveden syvyys on yli 0,01 m. Harmaa väri ilmaisee veden syvyyttä, joka on alle tämän
kynnysarvon Kälväsvaaran alueella laaditun mallin mukaan (Jaros 2015).

Suoveden laatu
Kälväsvaaralta Olvassuolle, Hetesuolle ja Leväsuolle purkautuvien runsasvetisten lähteikköjen vesi on suhteellisen vähäelektrolyyttistä ja heikosti puskuroitua (Heikkilä ym. 2001).
Alkaliniteetti on alle 0,2 mekv/l, kalsiumpitoisuudet ovat alhaiset, alle 2 mg/l ja sähkönjohtavuus noin 20 µS/cm. Lisäksi alueen pH-arvot ylittävät vain niukasti meso-eutrofialle tyypilliset arvot.
Oligotrofisilla kasvupaikoilla suovesi on hapanta ja siinä on huomattavasti orgaanista ainesta. Alkaliniteettia on hyvin vähäistä ja pH vaihtelee 4,4–4,6. Mesotrofisilla rahkasammalvaltaisilla suokohteilla orgaanisen aineksen pitoisuus on korkeahko ja pH suhteellisen alhainen
(pH 4,5 - 5,6). Alkaliniteetti vaihtelee 0,0–0,22 mekv/l. Heikkilä ym. (2001) mukaan sähkönjohtavuus ja kivennäisainesten pitoisuudet viittaavat siihen, että kohteet saavat pohjavesiä, myös alueilla, jotka ovat näkyvien pohjaveden purkautumispisteiden vaikutuksen ulkopuolella. Mesotrofisissa suokohteissa, jotka ovat usein aitosammalvaltaisia, orgaanista
ainesta on suhteellisen vähän ja pH-arvot korkeampia kuin rahkaisilla alueilla.
Meso-eutrofisilla suokohteilla alkaliniteetti ja sähkönjohtavuus ovat varsin korkeita. Näillä
paikoilla kalsiumpitoisuudet ovat kuitenkin alhaisia. Lapinsirppisammalen kasvupaikalla Leväsuolla pitoisuus jää 0,6 mg/l. pH-arvot vaihtelevat 5,5–6,2 välillä, mutta natriumpitoisuudet ovat korkeita. Korkeita natriumpitoisuuksia on myös todettu kuivahkoilta mesotrofi-
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silta kohteilta, sekä aitosammal- että rahkasammalvaltaisilta kasvillisuusaloilta (Heikkilä
ym. 2001).
Heikkilä ym. (2001) mukaan korkeat alkaliniteettiarvot ja natriumpitoisuudet sekä alhaiset
kalsium- ja magnesiumpitoisuudet ilmentävät sitä, että pohjavesi purkautuu suhteellisen
kaukana suolla ja pohjaveteen liukenee suon alaisesta kivennäismaasta rapautumisprosessien tuotteita.
Kälväsvaaran pohjavedet ylläpitävät ravinteisuudeltaan paikoin vähintään mesotrofiaan yltävää kasvillisuutta Olvassuolla ja Leväsuolla. Tämä johtuu pitkälti siitä, että korkeahko
natriumpitoisuus ja alhainen orgaanisen aineksen pitoisuus pitävät pH-arvon ja alkaliniteetin sillä tasolla, joka mahdollistaa tämän tyyppisen kasvillisuuden.
Suoveden lämpötila on yksi soiden kasvillisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Viime vuosikymmenten aikana useiden lähteiden ja lähdepurojen lämpötila on todettu nousseen (Jyväsjärvi ym. 2015). Ilmastonmuutoksen seurauksena lähteiden veden lämpötilassa tapahtuu todennäköisesti useiden lämpöasteiden nousu seuraavien vuosikymmenten aikana (Jyväsjärvi ym. 2015).

7.

Kasvillisuus

7.1.

Yleistä
Olvassuon Natura-alueen suopinta-alasta suoyhdistymien pääosa on aapasuota (noin 87 %,
17 726 ha), keidassuota on huomattavasti vähemmän (7 %, 1 449,8 ha) (Ala-Risku 2003).
Loput suoalueesta on suoyhdistymiin kuulumattomia vaihettumis- ja rantasuota, lähteitä ja
lähdesoita, lettoja sekä puustoisia soita. Olvassuon Natura-alueen kivennäismaat ovat lähes kokonaisuudessaan metsämaata.
Natura-alueella niukkaravinteiset suotyypit muodostavat pinta-alasta pääosan (kuva 19).
Suopinta-alasta 14 % on ombrotrofista, 77 % oligotrofista, 9 % mesotrofista ja alle 1 %
eutrofista kasvillisuutta (Ala-Risku 2003). Lettomaiset suotyypit keskittyvät suurimpien
harjumuodostumien läheisyyteen, sillä niiden esiintymiseen vaikuttaa harjumuodostumien
pohjavesien tihkuminen suolle. Olvassuon Natura-alueella on neljä kasvillisuudeltaan merkittävää lettosoiden keskittymää. Kälväsvaaran pohjoispuolelle sijoittuu kaksi laajinta aluetta. Muut ovat Ison Palovaaran läheisyydessä. Alueen useista lähteistä huomattava osa
myös sijoittuu suurten harjumuodostumien reunoille. Lähdelettojen ja lettojen esiintymät
sisältyvät Natura-alueen paikkatietoaineistoissa suurelta osin aapasoiden luontotyyppiin.
Lähteiden ja lettojen sijoittuminen painottuu osin myös inventoinneista johtuen Olvassuon
eteläosiin ja Leväsuolle sekä kivennäismaan laiteisiin. Olvassuo on laaja ja vaikeakulkuinen
suoalue ja sen suotyypeistä suurin osa on esitetty ilmakuvatulkinnalla paikkatietoaineistoissa. Mikäli se inventoitaisiin kauttaaltaan yhtä kattavasti, saattaisi lettojen ja lähteisten lettojen osuus myös Natura-alueen pohjoisosissa lisääntyä.
Aapasoita ja muita suokompleksin osia sekä niiden hydrologiaa on tarkemmin kuvailtu
luontotyyppejä käsittelevissä kappaleissa jäljempänä.
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Soiden ravinnetasot Olvassuon Natura-alueella. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis paikkatietoaineistosta.

Metsät
Natura-alueen metsämaa-alasta 7,3 hehtaaria on kalliometsää, 8,1 ha on karukkokangasta,
2070,9 ha on kuivaa kangasta, 1843,6 ha kuivahkoa, 1960,3 ha tuoretta, 8,6 ha lehtomaista, 4,8 ha lehtoa, 176 ha on kangaskorpea ja 720 ha on kangasrämettä (Ala-Risku 2003).
Kälväsvaaran alueelle sijoittuu harjumetsät -luontotyyppiä, joka on lisätty Naturatietokannan päivityksessä. Harjumetsänä Kälväsvaara on karua, eikä siinä esiinny selkeää
paisterinnetyyppiä. Kälväsvaaran harjumetsät ovat kuivahkoa kangasta, joka on metsätalouskäytössä ja niissä on nähtävissä porolaidunnuksen vaikutus aluskasvillisuuteen.

7.3.

Pohjaveden vaikutuksenalaiset kasvillisuustyypit
Olvassuon Natura-alueella on useita kasvillisuustyyppejä, jotka ovat riippuvaisia Kälväsvaaran pohjavesistä. Tällaisia ovat erityisesti pohjavesilähteet ja tihkupinnat sekä monet
reunavaikutteiset suotyypit, joiden ravinteisuus johtuu virtaavasta pohjavedestä. Alueen
lähdevaikutteiset purot ovat Kiiskioja, Heteoja ja Leväoja. Suuri osa niiden virtaamista
koostuu Kälväsvaaralta purkautuvista pohjavesistä. Alueen pohjavesivaikutteisia kasvillisuustyyppejä on käsitelty alla.

7.3.1.

Lähteiset lettonevat
Lähteisiä lettonevoja esiintyy aapasoiden yläosissa lähellä kivennäismaata, lähteiden alapuolella ja lähdepurojen reunoilla (Ala-Risku 2003). Ne ovat kaltevia ja ohutturpeisia soita,
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jotka kuivuvat keskikesällä ja ilmeisesti myös talvella (Heikkilä ym. 1999). Keskeisellä Olvassuolla lettonevat ovat Bryales -tyypin lettonevoja (Eurola ym. 1995), joiden tyyppilajeja
ovat kultakuirisammal ja kultasirppisammal. Rehevimmillä osin, missä pohjavesivaikutus
tuo suolle ravinteita, Olvassuo ja Leväsuo ovat mesotrofista suursaraista rimpinevaa, luhtaista meso-eutrofista rimpinevaa sekä richardsonii rimpilettoa. Lisäksi esiintyy koivulettojen tyyppistä mesotrofista nevaa.

7.3.2.

Mesotrofiset lähdesuot
Mesotrofiset lähdesuot ovat lettonevoja karumpia lähdesoita (Heikkilä ym. 2001). Niitä tavataan paikoin lähteikköjen ympärillä ja erillisinä tihkupintoina. Muun muassa Leväsuon
pohjoisosassa on tätä tyyppiä.

7.3.3.

Varsinaiset lähdesuot eli lähdenevat
Lähdesuot ovat mesotrofisia tai meso-eutrofisia, pysyvästi vetisiä nevoja ja niitä esiintyy
runsasvetisimpien lähteiden yhteydessä. Tällaista kasvillisuutta on Isolla Olvassuolla lähdepuron tuntumassa, paikoitellen Petäjävaaran länsireunalla ja Ison Palovaaran länsireunalla.
(Ala-Risku 2003)

7.3.4.

Letot
Olvassuon Natura-alueen lettokasvillisuus on suuresti riippuvaista lähteisyydestä, sillä alue
ei ole kalkkivaikutteista. Tärkeimmät lettojen esiintymisalueet ovat Iso Olvassuo, Leväsuo
ja Leväojan varsi, Soidinsuo, Iso Karkusuo (Ison Tupakkisuon alueella) sekä Petäjävaaran
pohjoisreuna (Ala-Risku 2003).
Koivuletot sijaitsevat mesotrofisten aapasoiden keskiosissa, usein rautapitoisten suovesien
alueella. Koivulettoa tai sen kaltaista suotyyppiä esiintyy Isolla Olvassuolla, Ahmasuolla,
Kortesuolla, Pikku Siliäsuolla ja Mätässuolla, Soidinsuolla ja Oravisuolla, Isolla Karkusuolla
sekä Leväsuolla. Isolla Olvassuolla, Leväsuolla ja Isolla Karkusuolla esiintyy koivulettojen
ympärillä rimpilettoa, missä pohjaveden tihkuvaikutusta osoittaa ympäristöä korkeampi
trofiataso. Vahvasti lettoisuutta ilmentävät mm. lettokuirisammal (Calliergon richardsonii),
hetekuirisammal (C. giganteum), kairasammal (Meesia triquetra), kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) ja lapinsirppisammal (H. lapponicus). Olvassuon alueella esiintyy
Richardsonii –rimpilettoa, joka on tyypillinen lettotyyppi Peräpohjolan pohjoisosissa. Koivuleton ja Richardsonii -rimpileton välinen ero alueella on häilyvä. Enimmäkseen Naturaalueen aapasuon rehevimmät osat ovat tyypiltään mesotrofista suursararimpinevaa tai luhtaista meso-eutrofista ja lyhytkortista rimpinevaa. Lettojen sijoittuminen Olvassuolla on yhteneväinen kuvissa 14 ja 15 esiintyvien pohjavedenpurkaumien kanssa.

7.3.5.

Lähteiköt
Alueen lähteiköt ovat yleensä mesotrofisia lähteitä ja lähteikköjä, jotka sijaitsevat yleensä
suon laidassa lähellä kankaan reunaa. Alueella on myös meso-eutrofisia lähteitä. Lähteitä ja
lähteikköjä esiintyy Kälväsvaaran ja Ison Palovaaran kangasmaan laiteella. Muita lähdekeskittymiä Natura -alueella on Petäjävaaran ja Tulikankaan reunoilla, Kärkkäänjärven ympäristössä Kälväsvaaralla, Leväojan varressa sekä Raanojalla Ison Tupakkisuon alueella
Kälväsvaaralla lähteikköjä on runsaasti Olvassuon eteläreunalla ja Leväsuon pohjoisosassa
on useita lähteikköjä. Myös Hetesuon lounaisosassa on useita runsasvetisiä lähteitä. Heikkilän ym. (2001) mukaan Natura -alueen runsasvetisin ja -lajisin lähteikkö on Kälväsvaaran
läntinen lähde (Kiiskiojan lähde). Sen lajisto on mesotrofiaa ilmentävää, mutta putkilokasvilajisto on runsaampi kuin alueen muissa mesotrofisissa lähteiköissä.
Lähteisten soiden keskiosissa on kumparemaisia lähteitä, joihin vesi tulee syvistä pohjavesikerroksista. Yksittäisiä kumpulähteitä on Leväsuolla, Viimasuolla ja Soidinsuolla. Leväsuon keskiosissa, Leväojan varressa on tihkupintainen kumparemainen lähteikkö.
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Orsivesivaikutteiset suot
Nämä suot ovat ohutturpeisia soita, joille purkautuu orsivesiä. Niitä on paikoin sekä Olvassuon että Leväsuon laidoilla. Kasvillisuudelle on tyypillistä huomattava keskustavaikutteisuus. Suot ovat karuja, oligotrofisia ja kasvillisuus muistuttaa läheisesti ruopparimpinevojen ja karujen kausikuivien soiden kasvillisuutta. Ainoana keskivaateliaana saattaa esiintyä
rimpivihvilää. Muista lajeista mainittakoon kihokit (Drosera -lajit), luhtavilla ja valkopiirtoheinä (Heikkilän ym. 2001).

7.5.

Kausikuivat suot
Kälväsvaaran alueella on kausikuivia soita, joille on tyypillistä kasvukauden aikainen äärevä
kosteuden vaihtelu. Näillä soilla tapahtuu ajoittain veden suotautumista pohjamaahan.
Kausikuiville soille on tyypillistä, että suosammalten kasvu ja turpeenmuodostus on heikkoa
ja soilla onkin usein runsaasti paljasta ruoppapintaa tai lyhytkortisuutta ruopalla. Turvekerros on ohut, yleensä alle 30 cm tai puuttuu. Kausikuivia soita sijoittuu etenkin Kälväsvaaran hiekkakankaalla rantakaartojen välisiin painanteisiin.
Olvassuon Natura-alueella olevat kausikosteat suot ovat luonteeltaan tupasluikka–
paakkurahkasammalnevoja, kausikuivia ruopparimpinevoja ja kausikuivia saranevoja
(Heikkilän ym. 2001). Näiden väli- ja rimpipintaisten tyyppien yhteydessä esiintyy laajalti
mätäspintaisia ohutturpeisia rämeitä. Heikkilän ym. (2001) mukaan alueella on seuraavan
ohutturpeiset kausikuivat alat eli arokosteikot: korpikarhunsammalvaltaiset, joita on paikoin kankaiden reunoilla, jouhisaravaltaiset (yleisin tyyppi), jouhivihvilävaltaiset, siniheinävaltaiset ja ruskopiirtoheinävaltaiset suotyypit. Kausikuivia soita sisältyy Natura –
paikkatietokannassa puustoisiin soihin.

7.6.

Iso Kirkaslammen kasvillisuus
Kirkaslampi on Lobelia -tyypin pieni nuottaruohojärvi. Osa rannoista on nopeasti syveneviä
ja kivikkoisia, mutta myös matalia hiekkarantoja on paikoin. Vesikasvillisuusvyöhykkeet
ovat kapeat, ja ilmaversokasvillisuus on niukkaa ja harvaa.
Iso Kirkaslampi on pohjavesivaikutteinen lampi. Etelärannalla on yksi pieni tihkuvaikutteinen turvepinta. Tihkupinnan lähellä rannalla kasvaa tervaleppiä. (Heikkilän ym. 2001)
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Heteoja
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Lukua on päivitetty vesitaseen sekä lähteiden ja lähdepurojen lämpötilan muutoksen osalta.

1

Yleistä
Pohjavedenotto pienentää jossain määrin pohjavesipurkaumaa Olvassuon Natura-alueella
(Pohjaveden virtaussimulaatiot, Pöyry Finlandia 2016a). Tämän seurauksena pohjavesivaikutteisten soiden, lähteiden ja purojen pohjavesipurkauma saattaa alentua osassa Olvassuon Natura-aluetta. Kälväsvaaran alueella toteutettavaksi suunniteltua pohjavedenottoa
(3 000 m3/d) kuvaavien virtausmallisimulaatioiden perusteella pohjavedenpinnantasoon
kohdistuvat vaikutukset rajoittuisivat Kälväsvaaran pohjavesialueen lounaisosaan ja vedenottokaivojen läheisyyteen (Pöyry Finlandia 2016a). Kuvassa 20 on esitetty virtausmallinnuksen mukaiset pohjavedenpinnantason alenemakäyrät Kälväsvaaran alueella.

Kuva 20. Kälväsvaaran pohjavesialue ja virtausmallinnuksen mukaiset pohjavedenpinnantason
alenemakäyrät. Vesitasealueet osoittavat kerättyyn tietoon perustuen alueet, joille ja joiden kautta pohjavettä poistuu.
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Virtausmallisimulaatioiden perusteella vedenoton vaikutukset pohjaveden purkautumiseen
kohdistuisivat lähinnä vedenottokaivojen eteläpuoleiseen alueeseen, mutta vaikuttaa myös
Kälväsvaaran pohjoispuolella sekä mahdollisesti lievinä vaaran itäpuolella. Toinen vedenottamoista (POR 25) sijoittuu Kälväsvaaran eteläreunalla Olvassuon Natura-alueelle avohakkuualalle. Ottamon rakentamisen vaikutukset eivät sijoitu suojeluperusteena oleville luontotyypeille. Pohjaveden vaikutusalueelle sijoittuu suojeluperusteena olevista luontotyypeistä lähteet ja lähdesuot, puustoiset suot, pikkujoet ja purot, kirkasvetiset järvet ja humuspitoiset lammet ja järvet sekä vaihettumis- ja rantasoiden, luonnonmetsän, harjumetsän, lettojen, aapasoiden ja keidassoiden aluetta Kälväsvaaralla ja Olvassuolla sekä Leväsuolla.
Kirkaslammen sekä Pieni Kirkaslammen vedenpinnan tasotietojen (Kirkaslampi noin +140
m mpy ja Pieni Kirkaslampi noin +159 m mpy) ja pohjavedenpinnantasotietojen perusteella
edellä mainituista lammista ei ole hydrologista yhteyttä suunniteltujen vedenottokaivojen
(Por25 ja 5/3) alueelle (Pöyry Finland 2016a).
Nykyisellään Kälväsvaaran alueella muodostuvasta pohjavedestä (reilu 15 000 m 3/d, Pöyry
Finland 2016 a) pääosa purkautuu vesitasealueilla 1, 6 ja 7 (Pöyry Finland 2016a: Pohjaveden virtaussimulaatiot, karttaliite 4), joista vesitasealue 1 on Kälväsvaaran pohjoispuolella
Olvassuon Natura-alueella olevaa aapasuota, vesitasealue 6 on pääosin ja vesitasealue 7
on kokonaan Kälväsvaaran eteläpuolella Natura-alueen ulkopuolella.

2.

Pohjavesien määrän muutokset
Suolla turpeen heikosta vedenjohtavuudesta johtuen suovedenpinnan vaihtelut eivät suoraan noudattele pohjavedenpinnan muutoksia. Lähteiköillä ja lähdesoilla tilanne on toinen,
koska pohjavesivaraston ja pinnan välillä on suora yhteys. Alenema jää kuitenkin hieman
vähäisemmäksi kuin pohjaveden pietsometrisen tason lasku osoittaa.
Tasalämpöisen pohjaveden väheneminen voi vaikuttaa purojen, tihkupintojen ja lähteiden
sekä välipintaisten ravinteisten soiden ekologiaan. Veden määrä vähenee ja kuiva tai vähävetinen kausi pitenee. Lisäksi pintaveden ja pohjaveden sekoitussuhde muuttuu, vesi voi
muuttua ruskeammaksi ja myös ravinteisemmaksi. Pohjaveden emäskationipitoisuus on
yleensä korkeampi kuin pintavesien ja tästä syystä pohjavesivaikutteisilla alueilla suon tai
lähteen trofiataso voi olla korkeampi, kuin pintavesivaikutteisilla alueilla. Nämä muutokset
voivat heijastua lajistoon, jolloin pohjavesivaikutteisten lajien esiintyminen voi vähentyä ja
lajikoostumus muuttuu kilpailussa pärjäävien yleislajien eduksi. Vaikutukset kohdistuvat
myös lähteiköstä tai lähteestä lähtevään puroon tai ympäröivään suohon, jos alivirtaama
vähenee aiheuttaen uoman kuivumiseen ajoittain ja siten vaikuttaa mm. jatkuvaa virtausta
vaativan lajiston elinoloihin ja soveltuvan elinympäristön laajuuteen. Lähdepuroissa lajisto
on selvästi erikoistunut näihin olosuhteisiin, voidaan olettaa pohjaveden virtauksen vähenemisen heijastuvan lajistoon melko välittömästi.
Pohjavesivaikutteisen suon ravinne- ja kosteusolosuhteet voivat muuttua, jos vesipinta
suolla laskee sekä pohja- ja pintaveden suhde muuttuu. Voimakkaimmin vaikutukset esiintyvät alivirtaamatilanteissa ja erityisesti alivirtaamien ääriolosuhteissa. Pohjaveden osuuden väheneminen aiheuttaa myös vuotuista vedenpinnan vaihteluvälin kasvua, koska pintavalunta vaihtelee vuodenajoittain selvästi.
Pohjaveden purkautuminen vaikuttaa ravinteiden kulkeutumiseen. Pohjavesivaikutteiset
suot ovat tyypillisesti ravinteikkaampia, kuin sade- tai valumavesivaikutteiset suot ja niillä
esiintyy vaateliaampia sammal- ja putkilokasvilajeja. Pohjaveden purkautumispaineen
muuttuminen ja veden määrällinen muutos voivat vaikuttaa myös purkautuvien ravinteiden
määrään ja veden kemialliseen koostumukseen. Pohjaveden fysikaalinen ja kemiallinen
koostumus poikkeaa sadevesistä ja pintavesistä. Pohjaveden osuus suolla, suhteessa pintavesiin (luhtaisuus), määrittelee osittain vaateliaampien sammalten ja lettoisten suotyyppien esiintymistä. Muutos pohjaveden määrässä ilmenee keskustavaikutteisuuden lisääntymisenä eli lähteisyyden ja/tai luhtaisuuden vähenemisenä sekä trofiatason alenemisena.
Pohjaveden otto vaikuttaa myös lähteiden ja pohjavesivaikutteisten soiden vesin lämpötilaan. Pintavedet ovat selvästi pohjavesiä lämpimämpiä, jolloin kun pohjaveden määrä vähenee, muuttuvat lähteiden ja lähdepurojen veden lämpötilaan lämpimäksi. Tutkimuksissa
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on huomattu, että jo muutamien asteiden veden lämpeneminen voi karsia kylmään lähdeympäristöön luontaisesti erikoistuneita kasveja ja selkärangattomien lajeja. Pitkällä aikavälillä Kälväsvaaran lähdeympäristöjen veden lämpötilaan vaikuttaa myös ilmaston muutos, jolla tulee olemaan selvästi suurempi merkitys kuin pohjavedenotolla.
Pöyryn Finland Oy:n (2016a) pohjavesimallin mukaisesti (liite 4) vesitasealueella 1 pohjaveden purkautumisen muutos on noin -12 %. Keskimääräinen muutos vesitasealueen vesimäärään on noin 3 % ja kuivina kausina vesimäärä alenee noin 7 %:lla1 (Pöyryn Finland
Oy 2017a, liite 6) (kuvat 21–23). Suovedenpinnantasoon tällä on hyvin vähäinen vaikutus.
Arviolta suovedenpinnan taso alenee muutamia millimetrejä. Muutos tapahtuu pohjaveden
ja pintaveden suhteessa. Pintavesivaikutus hieman voimistuu (pintaveden osuus nousee
arviolta noin 3 %) ja vastaavasti pohjaveden vaikutus hieman heikkenee. Pohjaveden vaikutusalueella alkaliniteettiarvot ja natriumpitoisuudet alenevat vähäisesti. Vesitasealueelle
1 sijoittuu aapasuoluontotyyppiä, lähteikköjä sekä lettoja.

Kuva 21.

Keskimääräinen muutos vesitasealueiden vesimäärissä Pöyryn Finland Oy 2017a, liite 6).

Vesitasealueella 5 pohjavesimallin mukaan pohjaveden purkautumisen muutos on noin -11
%. Leväsuon pohjois- ja itäosa sekä Leväojan itäinen osa kuuluvat vesitasealueelle 5. Vesitasealueen vesimäärä vähenee keskimäärin alle 1 % ja kuivina kausina muutos on noin 1,5 % (kuvat 21–23). Suovedenpinnantasoon tällä on erittäin vähäinen vaikutus. Muutos
häviää luontaiseen vaihteluun. Muutos ilmenee pohjaveden ja pintaveden suhteessa. Pintaveden osuus kasvaa hieman, arviolta noin 1 prosentilla. Pohjaveden vaikutusalueella alkaliniteettiarvot ja natriumpitoisuudet alenevat hyvin vähäisesti. Leväsuon pohjoisreunalla
oleva lähteen nro 29 pohjaveden antoisuus heikkenee arviolta noin 3 %. Vesitasealueelle 5
sijoittuu aapasuo, pienet joet ja puro -luontotyyppiä, lähteikköjä sekä lettoja.

1

Huom. Sadantatiedot perustuvat vuosina 1968–2016 Jaurakkajärven (236) sadanta-asemalla tehtyihin mittauksiin. Kuivimmat vuodet ovat olleet ennen vuotta 1981) (Pöyryn Finland Oy 2017a).
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Kuva 22.

Muutokset vesitasealueiden vesimäärissä kuivina kausina Pöyryn Finland Oy 2017a, liite 6).

Kuva 23.

Muutokset vesitasealueiden vesimäärissä märkinä kausina. Kuivimmat vuodet ovat olleet
ennen vuotta 1981 Pöyryn Finland Oy 2017a, liite 6).
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Keskiosa Leväojasta ja vähäinen osa Leväsuon aapasuoluontotyypistä sijoittuu vesitasealueelle 6, jolla virtaamamuutoksen arvioidaan olevan noin -15 %. Vesitaseeseen muutos on
vähäinen. Keskimäärin vesimäärä alenee alle 1 prosenttia. Vesitasealueelle 6 sijoittuu aapasuo, pienet joet ja puro -luontotyyppiä, vanhaa metsää ja puustoisia soita.
Kiiskiojan alueella hyvin pieni osa aapasuoluontotyypistä sijoittuu vesitasealueelle 9, jolla
virtaamamuutoksen arvioidaan olevan -26 %. Vesitaseeseen muutos on alle 2 % (Pöyryn
Finland Oy 2017a). Vesitasealueelle 9 sijoittuu luontotyypit aapasuo, keidassuo, lähteiköt,
letot, pienet joet ja puro ja puustoiset suot.
Olvassuon Natura-alueen puolelle sijoittuvan lähteen 26 osalta pohjaveden purkauman
muutoksen arvioidaan olevan noin -18 %, lähteen 34 osalta noin -22 %, lähteen 27 osalta
noin -2 %, lähteen 28 osalta noin -2 %, lähteen 29 osalta noin -3 % sekä lähteen 12 (Kälväsvaara W) osalta noin + 11 %, mikä johtuu lappopumppauksen lopettamisesta.
Suojeluperusteena esitetyistä luototyypeistä Kälväsvaaran pohjavesipurkaumista vettä ja
ravinteita saavia ovat lähteet ja lähdesuot, osa puustoisista soista (lähdevaikutteiset korvet), kirkasvetiset lammet ja järvet, letot sekä aapasuot.
Kälväsvaaran keskiosissa sekä etenkin harjun laiteilla maaperässä esiintyy orsivesiä (Heikkilä ym. 2001). Orsivesialueella pohjavedenpinnan yläpuolella on tiivis tai osittain vettä läpäisevä maaperäkerros. Orsivesialueelle syntyy tihkupintaisia soita ja alueelta tapahtuu
suotautumista edelleen alemmaksi soille, jonne myös tulee pohjavesivirtauksia. Nämä pohjavesivaikutteiset suot ovat usein ravinteisempia kuin pelkät ylemmissä maaperäkerroksissa olevat orsivesisuot. Orsivesikerroksia on havaintojen mukaan Pienen Kirkaslammen ympärillä sekä Kälväsvaaran pohjoisosan kaartojen välisten pikkusoiden alueella (Heikkilä ym.
2000). Hiekkakaartoalueen turpeen alla olevat siltti- ja moreenikerrokset erottavat soita
pohjavedestä. Kälväsvaaran pohjoispuolella oleva ennallistettu ojitusalue ei sijoitu varsinaiselle pohjaveden purkautumisalueelle, vaan sinne tulevat vedet ovat pääosin orsivesiä
(Heikkilä ym. 2001). Myös Kälväsvaaran eteläpuoliselle Leväsuolle purkautuu orsivesiä ja
suovesiä. Näillä orsivesivaikutteisilla alueilla on orsivesitihkua ja meso-eutrofisia tihkuvaikutteisia soita.
Jos orsivesikerros on selkeä (orsiveden ja pohjavedenpintojen ero useita metrejä), voidaan
olettaa vaikutuksen olevan hyvin vähäisen.
Kausikuivilla soilla, jolla tulovirtaus koostuu yleensä pinta- ja orsivesistä, pohjavedenpinnan
alentaminen voi ilmetä ravinteisimmillä kausikosteilla soilla. Nämä suot ovat ruskopiirtoheinävaltaisia ja ne ovat pohjaveden vaikutuspiirissä, ja niillä on kasvillisuus muutokset
mahdollisia, kun veden peittoaika lyhenee ja juuristokosteus vähenee.
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Lukuun on lisätty ja päivitetty luontotyyppikarttoja. Natura -luontotyyppien luonnetta on kuvattu edellistä raporttia tarkemmin. Lisäksi on kuvattu lettorikon, lapinsirppi- ja kiiltosirppisammaleen biologiaa ja levinneisyyttä.

1

Alueen yleiskuvaus
Olvassuo on laaja erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jossa on runsaasti jokia ja
puroja. Alueen pinta-ala on 27 073 ha ja se on suojeltu sekä SCI että SPA perustein. Alue
on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja
uhanalaisia lajeja. Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina. Vanhat metsät ovat
paikoitellen hyvinkin luonnontilaisen oloisia, mm. lahopuuta on pistemäisesti paljon. Metsät
ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia, mutta myös kuusikoita esiintyy. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita. Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Alueen laajuus ja erämaisuus lisäävät yhdistymän arvoa. (Ympäristö.fi: 12.8.2016).
Alueesta 55 % on valtion luonnonsuojelualuetta ja 4 % maa-aineslain nojalla suojeltua
harju- tai kallioaluetta. Kälväsvaara ja Iso Pahkavaara kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. (Ympäristö.fi. 12.8.2016).
Luontodirektiivin luontotyypeistä merkittävimpiä ovat aapasuot, keidassuot, letot, luonnonmetsät, lähteet ja lähdesuot sekä puusoiset suot. Luontodirektiivin lajien osalta tärkeimpiä suolajeja ovat lettorikko (Saxifraga hirculus) sekä sammalista kiiltosirppisammal
(Hamatocaulis vernicosus) ja lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus).

2.

Suojeluperusteet

2.1.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Olvassuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitut luontotyypit ovat pääosin soiden ja
pienvesien luontotyyppejä, mutta myös alueen suojeluperusteissa esiintyy myös metsien
luontotyyppejä. Olvassuon alueen merkitys karut kirkasvetiset järvet, keidassuot, aapasuot
ja luonnonmetsät luontotyypeille on Natura-luontotyyppien yleisarvioinnissa arvotettu erittäin tärkeäksi ja näiden luontotyyppien edustavuus Natura-alueella on arvioitu erinomaiseksi (taulukko 9).
Metsähallituksen Natura -luontotyyppipaikkatiedoissa Olvassuolle esitetyt lähteet ja lähdesuot -luontotyyppi on kahta lukuun ottamatta inventoitu maastossa (Metsähallitus, Määttä 10.8.2016). Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu erillinen lähdeinventointi (Oulun
Vesi 2016), jonka tuloksia on hyödynnetty tässä Natura-arvioinnissa. Alueen lähdeinventointeja on täydennetty 2017 lausunnoissa esille tulleiden tietojen perusteella. Metsähallituksen paikkatietoaineistoissa alueelle sijoittuu vaihettumissuot ja rantasuot luontotyyppiä,
mutta Natura -tietolomakkeella tai päivitystiedoissa tätä ei ole esitetty suojeluperusteena.
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Taulukko 8. Natura-alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset luontotyypit, niiden peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura-tietolomakkeen (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mukaan. Priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä. Yleisarviointi
on kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle.
Koodi

Natura-luontotyyppi

Peittävyys (%)

Edustavuus

3160
3110

Yleisarviointi

Humuspitoiset lammet ja järvet

1

erinomainen

on merkitystä

Karut kirkasvetiset järvet

1

erinomainen

erittäin tärkeä

9010

Luonnonmetsät*

2

erinomainen

erittäin tärkeä

91D0

Puustoiset suot*

10

erinomainen

tärkeä

7110

Keidassuot*

10

erinomainen

erittäin tärkeä

7310

Aapasuot*

60

erinomainen

erittäin tärkeä

3260

Pikkujoet ja purot

2

hyvä

tärkeä

9050

Lehdot

1

hyvä

on merkitystä

7160

Lähteet ja lähdesuot

1

hyvä

on merkitystä

7230

Letot

2

hyvä

on merkitystä

Taulukko 9. Päivitetyt tiedot Natura-alueen suojeltavista luontotyypeistä sekä niiden pinta-ala (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016). Priorisoidut luontotyypit on merkitty tähdellä. Päivityksessä lisätyt
luontotyypit on merkitty plus-merkillä.

2.1.1.

Koodi

Natura-luontotyyppi

Pinta-ala (ha)

91E0

Tulvametsät*+

1,29

3110

Karut kirkasvetiset järvet

38,9

3160

Humuspitoiset lammet ja järvet

141

3210

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit+

45

3260

Pikkujoet ja purot

7110

Keidassuot*

7160

Lähteet ja lähdesuot

7230

Letot

7310

Aapasuot*

18 140

9010

Luonnonmetsät*

3 160

9050

Lehdot

9060

Harjumetsät+

813

91D0

Puustoiset suot*

3125

20
1 420
300
542

10

Aapasuot (7310)
Aapasuot on priorisoitu Natura -luontotyyppi. Aapasoita on muodostunut etupäässä Suomen keski- ja pohjoisosiin. Ne ovat pääasiallisesti minerotrofisia eli ravinteikkaita soita,
jotka saavat vetensä ympäröivältä kivennäismaalta. Aapasuon puuttomassa keskiosassa
vuorottelevat märät rimmet ja kuivat jänteet (Ruuhijärvi 1983).
Suoyhdistymätyyppinä aapasuot ovat muodostuneet alueille, joille ympäröivien kivennäismaiden vedet valuvat ja suot ovat keskiosistaan laiteita alempana. Aapasuot ovat useimmiten kaltevia. Aapasoilla on usein hyvin laajat valuma-alueet, mistä johtuen suovedenpinnantasot pysyvät suhteellisen tasaisina. Aapasoille tyypillistä on, että suo on suurimmalta
osin rimpipintaista, jolloin vedenpinnan taso on välittömästi sammalkerroksen alla. Mätäspintaisilla osuuksilla suovedet ovat alempana ja rimpipinnoissa suovesi on keskimäärin alle
5 cm:n syvyydellä pinnasta. Aapasuot jaetaan ilmaston perusteella kolmeen ryhmään: välipintavaltaisiin Pohjanmaan aapasoihin, rimpipintavaltaisiin Peräpohjolan aapasoihin (laajat
rimpi-jännekuviot) ja rimpipintavaltaisiin Metsä-Lapin aapasoihin (rimpi-jänneverkostot).
Olvassuon suojelualueen aapasoita luonnehtii niiden laajuus, vetisyys ja osin reunavaikutus,
joka ilmenee lähteisyytenä tai luhtaisuutena. Alueen aapasuot ovat reunoilla yleensä ombro-
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oligotrofisia, mutta keskustassa mesotrofisia tai meso-eutrofisia. Mesotrofia suon keskiosissa
on melko yleistä pohjanmaan aapasoillakin, meso-eutrofia taas jo hyvin harvinaista.
Olvassuon ja Leväsuon aapasuot ovat varsin monipuolisia, osittain hyvin märkiä ja reunavaikutteisia. Metsähallituksen lausunnossa Olvassuota on luonnehdittu ns. läpivirtaussuoksi. Läpivirtaussuo ei kuulu Suomen uhanalaisten luontotyyppien selvityksessä (Raunio ym.
2008) mainittuihin aapasoiden morfologis-ilmastollisiin alatyyppeihin (välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot, rimpiset keskiboreaaliset aapasuot, rimpiset pohjoisboreaaliset aapasuot), vaan on aiemmissa Olvassuon alueen selvityksissä (Heikkilä ym. 2001) sekä aiheeseen liittyvässä väitöskirjassa (Laitinen 2008) kuvattu yleinen toiminnallinen suotyyppi
(percolation mire, kuvattu myös Keski-Euroopasta).

Kuva 24.

Olvassuon Natura-alueesta kattaa valtaosin aapasuot -luontotyyppi (7310) (18 140 ha eli
67 %). Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Laitisen (kirjall. tiedonanto 11/2007) mukaan aapasoihin liittyviä läpivirtaussoita ei ole kattavasti kuvattu kasvillisuutensa ja morfologiansa puolesta, eikä niillä ole vielä virallista valtakunnallista uhanalaisstatusta. Pohjois-Pohjanmaalla laajempien harjumuodostumien liepeiltä
on havaintoja läpivirtaus-aapasoista, joita luonnehtii ainakin selkeän rimpi-jännerakenteen
puute, rimpipintaisuus tai mosaiikkipintaisuus, lievä luhtaisuus ja lähteisyys sekä trofiatason
vaihtelu oligotrofiasta eutrofiaan asti. Olennaisena ekohydrologisena taustatekijänä läpivirtaus-aapasoiden synnylle ajatellaan olevan pitkämatkaisen pohjaveden laaja-alainen purkautuminen keskellä suota. Olvassuo kuuluu oletettavasti läpivirtaus-aapasoiden korkeatrofiaiseen päähän, jossa on laajasti ottaen ns. koivulettotyyppiselle kasvillisuudelle tyypillisiä lajeja, joukossa Olvas- ja Leväsuolla jokin uhanalainenkin. Kovin tarkkaa tietämystä Olvassuon
läpivirtausosasta ei ole, suon märkyyteen liittyvien kulkemisongelmien vuoksi.
Koko Natura-alueen peittävyydestä suurimman osan eli noin 60 % kattaa aapasuot luontotyyppi (kuva 24). Natura-tietolomakkeen päivityksessä luontotyypin pinta-alaksi ilmoitetaan 18 140 hehtaaria koko Natura-alueella.
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Letot (7230)
Natura-tietolomakkeella luontotyypin osuus koko Natura-alueesta on 1 % ja tietokannan
päivityksessä sen pinta-alaksi ilmoitetaan 542 hehtaaria (kuva 25). Luontotyyppi on priorisoitu. Lettoja sijoittuu laajan aapasuot–luontotyypin alueelle. Olvassuon Natura-alueella on
neljä kasvillisuudeltaan merkittävää lettosoiden keskittymää. Näistä kaksi laajinta sijoittuu
Kälväsvaaran pohjavesien purkautumisalueille. Muut ovat Ison Palovaaran juurella vastaavissa kohdissa.

Kuva 25.

Letot (7230) Olvassuon Natura-alueella. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis paikkatietoaineistosta.

Metlan, vuonna 1998 laatiman inventoinnin perusteella lettoja sijoittuu etenkin Olvassuon
keskiosiin ja Mustakorven alueelle. Lajitietojen perusteella (mm. lettosara, suopunakämmekkä, ruskopiirtoheinä, lettorikko, lettovilla, lapin- ja kiiltosirppisammal) lettoja sijoittuu
ainakin Mustakorven ympäristöön ja Leväsuon pohjoisosiin, etenkin Leväsuolla virtaavan
Leväojan varsille. Mainittu lajisto indikoi myös lähdevaikutteisten soiden esiintymistä alueella. Natura-alueen eteläosissa Leväsuolla esiintyy koivulettoa. Olvassuolta esitetyn (Heik-

kilä ym. 2001) koivulettoryhmään kuuluvan Richardsonii -rimpileton kasvillisuutta ei tarkemmin tunneta; kasvillisuustyyppi on huonosti tunnettua pohjoista (Peräpohjolasta kuvattua) suokasvillisuutta.
Lettojen ja lähdesoiden erottaminen on osin hankalaa. Molempia ja etenkin erityyppisiä lettoja sijoittuu varmasti laajemmin koko Natura-alueelle, eikä niiden sijainnista ole tarkkaa
tietoa, sillä suot ovat vaikeakulkuisia ja niitä ei ole koskaan kattavasti inventoitu koko alueelta. Sen sijaan Olvassuon eteläosissa, vesitasealueella 1, olevat letot on voitu paikantaa
riittävällä tarkkuudella aiempien maastoinventointien perusteella. Letot -luontotyypin kattava ja tarkka sijainti ja rajautuminen ovat arvioinnin epävarmuuksia.
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Lähteet ja lähdesuot (7160)
Tähän luontotyyppiin kuuluvat avolähteiköt, hetteiköt, tihkupinnat ja lähdesuot (lähdeletto
ja luhtaletto) ravinteisia huurresammallähteitä lukuun ottamatta (Airaksinen ja Karttunen
2001).
Natura-tietolomakkeella luontotyypin osuus koko Natura-alueesta on 1 % ja tietokannan
päivityksessä sen pinta-alaksi ilmoitetaan 300 hehtaaria. Luontotyyppiä on todellisuudessa
enemmän, kuin Natura -luontotyyppien paikkatietoaineistossa esitetään. Luontotyyppien
paikkatietoaineiston mukaan lähteet ja lähdesuot luontotyyppiä sijoittuu pieninä pistemäisinä kohteina Natura-alueelle (kuva 26). Lähteet ja lähdesuot -luontotyyppi on suurimmaksi osaksi osa aapasoita. Lähdesuot -luontotyypin sijainti ja rajautuminen ovat arvioinnin
epävarmuuksia. Useista lähteistä lähtee puro tai noro.

Kuva 26.

2.1.4.

Lähteet ja lähdesuot (7160) Kälväsvaaran ympäristössä. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta. Kuvassa on ne myös alueet, missä ilmenee lähteisyyttä
ja hankkeeseen liittyvien laajempien lähdeselvitysten aikana inventoidut lähteet (Viinivaara-Kälväsvaaran lähdeselvitykset 2016) ja vuonna 2017 kartoitetut kohteet (Kangas 2017
ja Pöyry Finland Oy 2017b). Lähteisyyttä ilmaisevat alueet pääosin Aholan ym. (2001) mukaan.

Puustoiset suot (91D0)
Puustoiset suot on priorisoitu luontotyyppi. Tämä luontotyyppi käsittää havu-, havu-lehtitai lehtipuustoisia suometsiä (Airaksinen ja Karttunen 2001).
Tietolomakkeella esitetyn arvion mukaan luontotyyppi kattaa koko Natura-alueesta 10 % ja
tietolomakkeen päivityksessä ilmoitetaan sen pinta-alaksi 3 125 hehtaaria. Suurin osa
puustoiset suot -luontotyypistä on rämeitä. Alueella on lisäksi lähteiden ja lähdepurojen
reunoilla puustoisia korpia sekä aitokorpia, joissa on lievää lähdevaikutusta.
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Luontotyyppiä sijoittuu erityisesti Piltuanjoen varsille aapasuon ja luonnonmetsien luontotyyppien joukossa (kuva 27). Lähteisiä korpia on Petäjävaaran länsireunoilla sekä Eksyttävänsuolta laskevien purojen varressa Ison Tupakkisuon alueella, Kiiskiojan lähteen ympärillä sekä paikoin Kälväsvaaran eteläosissa rantakaartosoiden alueilla. Lähteistä saniaiskorpea
on lisäksi pienialaisesti Vattukummunaholla Isolla Palovaaralla.

Kuva 27.

2.1.5.

Puustoiset suot (91D0). Kuvassa mukana myös aapasoiden ja keidassoiden puustoiset suot.
Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140)
Luontotyyppiin kuuluu suoyhdistymien ulkopuoliset avosuot. Näitä ovat minerotrofiset neva
(lettonevat ja väli- ja rimpipintaiset sara- sekä lyhytkortiset nevat), avo- ja pensaikkoluhdat ja pinnanmyötäisesti soistuneet rantasuot (Airaksinen ja Karttunen 2001). Vaihettumissuot ja rantasuot -luontotyyppiin kuuluvat Kälväsvaaralla olevat kausikuivat suot eli kosteikkoarot (kuva 28). Muuan muassa Saralammin ympäristössä on arokosteikkoa (kuva
29).
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Kuva 28.

Saralammin arokosteikot (kuva Sari Ylitulkkila 23.9.2017).

Kuva 29.

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) Kälväsvaaralla ja sen lähellä. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta ja Heikkilä ym. (2001) selvityksen liitteen 3
kartoista.
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Karut kirkasvetiset järvet (3110)
Karut kirkasvetiset järvet ovat niukkaravinteisia ja vähätuottoisia. Tähän luontotyyppiin
kuuluvat Kälväsvaaran Ruunalampi ja Iso Kirkaslampi, joka on pinta-alaltaan verrattain
suuri, syvä ja erittäin kirkasvetinen harjulampi (kuva 30). Luontotyypin levinneisyys on
38,9 ha.
Iso Kirkaslammen vedenpinta on lähialueen pohjavedenpinnan tasossa. Vedenpinnanvaihtelut eri vuosien ja vuodenaikojen välillä ovat hyvin pieniä. Rantavyöhykkeeltä tarkasteltuna vesikasvillisuus on vähäistä. Eteläosasta Kirkaslampeen purkautuu pohjavettä. Pohjoisosasta lähtee puro, jonka kautta laskee vain pieni osa vedestä. Suurin osa vedestä suotautuu harjuun. Iso Kirkaslammen pinta-ala on pinta-ala 38,0 ha.

Kuva 30.

2.1.7.

Karut kirkasvetiset järvet (3110) sijoittuvat Kälväsvaaralle. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160)
Natura-alueen suolammet kuuluvat tähän luontotyyppiin. Näitä ovat mm. Kaunislampi, Oudonlampi, Mätäslampi, Kuivatuslampi, kaksi Koivulampea, Niitty-Koivulampi, Verkonlampi,
Sammakkolampi ja Resu-Sammakkoinen sekä Pieni Olvasjärvi. Lammet ovat luonnontilaisten soiden ympäröimiä. Kälväsvaaralle tai sen läheisyyteen sijoittuu kolme pientä humuspitoista lampea; Pieni Kirkaslampi ja Leililampi sekä Lummelampi (kuva 31).

2.1.8.

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppiin katsotaan kuuluvaksi Nuorittajoki,
joka Natura-alueen pohjoisrajan tuntumassa sijoittuu lyhyellä matkalla suojelualueen sisälle Oravisuon pohjoispuolella (kuva 32). Luontotyypin pinta-ala on 45 ha. Luontotyyppiä ei
sijoitu hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle.
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Kuva 31.

Kälväsvaaralle tai sen läheisyyteen sijoittuu kolme pientä lampea, jotka edustavat humuspitoiset lammet ja järvet -luontotyyppiä (3160). Nämä ovat Pieni Kirkaslampi (1), Lummelampi
(2) ja Leililampi (3). Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Kuva 32.

Nuorittajoki edustaa Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyyppiä (3210). Kartta
on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.
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Pikkujoet ja purot (3260)
Tähän luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset virtaavat pikkujoet ja pienvedet, kuten purot
ja lähteiset purot (Airaksinen ja Karttunen 2001). Luontotyyppi ei ole priorisoitu.
Tietolomakkeella esitetyn arvion mukaan luontotyyppi kattaa koko Natura-alueesta 2 % ja
tietolomakkeen päivityksessä ilmoitetaan sen pinta-alaksi 20 hehtaaria. Olvassuon Naturaalueella luontotyyppiä sijoittuu mm. Raanojalle, Tupakkipurolle, Verkkolamminojalle, Piltuanjoelle, Heteojalle, Kiiskiojalle ja Leväojalle. Olvassuon Natura-alueella virtavesien kasvillisuutta on tutkittu Piltuanjoella ja Leväojalla (Ahola ym. 2001).
Kiiskioja, Iso Kirkaslammen laskupuro, Heteoja, Leväoja sekä Piltuanjoki sijoittuvat hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle (kuva 33). Kuvassa 38 on Kiiskiojan puro.

5.

1.
2.

4.
3.

Kuva 33.

2.1.10.

Pikkujoet ja purot -luontotyyppiä (3260) ovat hankkeen vaikutusalueella olevat Piltuanjoki,
Kiiskioja, Iso Kirkaslammen laskupuro ja Leväoja. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta, Heikkilä, ym. (2001), Ahola, ym. (2001) ja maastohavaintojen
perusteella. (1 = Kiiskioja, 2 = Iso Kirkaslammen laskupuro (vai noro), 3 = Leväoja, 4 = Heteoja ja 5 = Piltuanjoki ja siihen laskevat purot.

Luonnonmetsät (9010)
Luonnonmetsät on priorisoitu luontotyyppi. Luonnonmetsiin katsotaan kuuluvaksi vanhat
luonnonmetsät sekä luonnontilaiset paloalat ja palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet
nuoret metsät. Myös kangaskorvet ja -rämeet, joissa turvekerros on usein laikuttainen ja
paksuudeltaan alle 30 senttimetriä, sisältyvät boreaalisina luonnonmetsiin (Airaksinen ja
Karttunen 2001).
Natura-tietolomakkeella luontotyypin osuus koko Natura-alueesta on 2 % ja tietokannan
päivityksessä sen pinta-alaksi ilmoitetaan 3 160 ha luonnonmetsää, josta kangaskorpea on
176 hehtaaria ja kangasrämettä 720 hehtaaria (Ala-Risku 2003).
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Kuva 34. Luonnonmetsää (9010) on alueella laajasti. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis paikkatietoaineistosta.

Kuva 35.

Kälväsvaaran alueella luonnonmetsät (9010) ovat etupäässä kangaskorpia tai -rämeitä.
Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.
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Luonnonmetsiä esiintyy Natura-alueella Petäjävaaran ja Iso Palovaaran alueilla sekä pieninä pirstaleina suon puustoisilla osilla, kivennäismaan saarekkeissa (kuva 34). Kangaskorpia
on hankealueen lähellä Kälväsvaaran kaakkoisosan Ison Leväniemen alueella (kuva 35).

2.1.11.

Harjumetsät (9060)
Harjumetsät sijoittuvat nimensä mukaisesti harjuille tai niiden läheisyyteen. Harjumuodostumilla esiintyvän metsäkasvillisuuden vaihtelu on varsin huomattava. Harjualueilla esiintyykin noin kuutta erilaista metsätyyppiä, jotka muodostavat sarjan kuivista jäkäläisistä
metsistä kosteisiin lehtoihin.
Harjumetsät on Olvassuon Natura -tietokannan päivityksessä lisätty luontotyyppi, jota alkuperäisellä tietolomakkeella ei ole esitetty. Luontotyypin pinta-alaksi mainitaan päivitystiedoissa 813 hehtaaria. Harjumetsien luontotyyppiä sijoittuu Kälväsvaaran hiekkaiselle selänteelle Kirkkaanlamminharjun alueelle sekä Natura-alueen kaakkoisosassa Iso Palovaaralle (kuva 36). Kirkkaanlamminharjun alueelle sijoittuu Kälväsvaarantie sekä hiekkaisessa
maaperässä helposti syntyviä epävirallisia ajouria. Harjumetsäksi rajatun luontotyypin pohjakerroksessa on nähtävissä porolaidunnuksen vaikutuksia.

Kuva 36.

Harjumetsät (9060) keskittyvät Kälväsvaaralle ja isolle Palovaaralle. Kartta on tuotettu
Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.
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Kuva 37. Harjumetsät -luontotyyppiä Kälväsvaaran alueella.

Kuva 38. Kiiskiojan lähde.
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Lehdot (9050)
Tähän luontotyyppiin sisältyvät kaikki boreaalisen (ja alpiinisen) alueen lehdot ja lehtokorvet lukuun ottamatta raviini- ja rinnelehtoja sekä luonnontilaisia jalopuumetsiä (Airaksinen
ja Karttunen 2001).
Luontotyypin osuus on tietolomakkeen mukaan 1 % koko Natura-alueen pinta-alasta ja
päivityksessä on ilmoitettu lehtojen pinta-alaksi 10 hehtaaria. Olvassuon Natura-alueella on
hieman lehtoja ja lehtokorpea. Laajin ja edustavin lehtoalue on Vattukummunaholla (kuva
39). Tuoretta lehto on Nuorittajoen Leppikoskella. Tihkupintaista lehtokorpea on Raanojan
varressa. Leväsuon alueella Leväojan ja Kuiskauksen välissä on ojitettua lehtokorpimuuttumaa (Ala-Risku 2003).

Kuva 39.

Alueen lehdot (9050) sijoittuvat hajanaisesti ja ne ovat pienialaisia kohteita. Kuvioiden kokoa on korostettu. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

OlvassuoNaturaKommentille_korjattu.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
30.11.2017

2.1.13.

65 (112)
OLVASSUON NATURA-ALUE

Tulvametsät (91E0)
Tulvametsät ovat säännöllisesti toistuvan tulvan alaisia luontotilaisia tai lähes luonnontilaisia metsiä. Tätä luontotyyppiä on vain Nuorittajoen rannalla (kuva 40) ja sen pinta-ala on
noin 1,3 ha. Luontotyyppiä ei sijoitu hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle.

Kuva 40.

2.1.14.

Tulvametsät -luontotyyppiä (91E0) on vain Nuorittajoen varressa. Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Keidassuot (7110)
Keidassuot on priorisoitu luontotyyppi. Keidassuo on suoyhdistymätyyppi, jossa suon keskusta on sen reunaosia (laiteita) ja ympäröivää kivennäismaata korkeammalla. Suomessa
keidassoita on pääasiassa Etelä-Suomessa ja Pohjanmaan rannikolla.
Olvassuon Natura -alueella on muutama selväpiirteinen keidassuo (kuva 41). Syylinkäsuolla on laaja eksentrinen keidassuo. Näätäsuolla Näätämaan pohjoispuolella on keidassuota.
Lisäksi Pienen Olvasjärven pohjoispuolella on laaja, osittain konsentrisen keidassuon muotoja omaava suo. Muut keidassuot ovat aapasoiden reunoille ja vedenjakajille muodostuneita ombrotrofisia alueita. Keidassoita on Natura-alueen suopinta-alasta 7,1 % eli 1449,8
ha.
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Kuva 41.

2.2.
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Olvassuon Natura -alueella on muutama selväpiirteinen keidassuo (7110). Kartta on tuotettu Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineistosta.

Luontodirektiivin liitteen II lajit
Natura-tietolomakkeella (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) alueen suojeluperusteena esitetään luontodirektiivin liitteen II eläimistä ilves (Lynx lynx), karhu (Ursus arctos)
ja saukko (Lutra lutra) sekä kasveista lettorikko (Saxifraga hirculus).
Natura-tietolomakkeen päivitetyissä tiedoissa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016) alueen suojeluperusteena esitetään luontodirektiivin liitteen II eliölajeista vain kaksi eläinlajia:
saukko ja liito-orava (Pteromys volans). Kasvi- tai sammallajeja on päivitetyissä tiedoissa
kolme: lettorikko, lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus) ja kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus).
Seuraavassa on kuvattu tarkemmin lettorikon, lapinsirppi- ja kiiltosirppisammaleen biologiaa ja levinneisyyttä.

2.2.1.

Lettorikko (1528)
Laji on uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU), rauhoitettu, luontodirektiivien liitteiden II ja IV b kasvilaji sekä Suomen erityisvastuulaji. Lettorikon suojelutasoksi on ilmoitettu boreaalinen alueella epäsuotuisa riittämätön ja alpiinisella alueella suotuisa.
Lajin biologia
Lettorikkoa esiintyy usein ravinteikkailla letoilla ja lähteisillä soilla. Yleisimpiä elinympäristöjä ovat erilaiset letot (70 % paikoista), lähteikköympäristöjä on noin 29 % paikoista
(Kulmala 2005). Se on myös kalkinsuosija ja indikoi siten kallioperän ravinteisuutta. Lajin
kasvupaikoista suurin osa sijoittuu suojelualueille.
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Levinneisyys ja kanta
Lettorikkoa tavataan suuressa osassa pohjoisen pallonpuoliskon havumetsäaluetta sekä
vuoristoja. Suomessa lettorikon esiintymien painopiste on Pohjois-Suomessa. Laji on hävinnyt kasvupaikoiltaan Etelä- ja Keski-Suomesta. Voimakkaimmat kannat lettorikolla on
Lapissa. Vuoden 2009 alussa laji tunnettiin lähes 900 paikalta.
Lajin esiintyminen Olassuolla
Olvassuon alueella lajin esiintymiä sijoittuu Mätässuolle, Natura-alueen koillisosissa Kortesuolle, Soidinsuolle sekä Leväsuon Leväojan varrelle (kuva 42). Leväojan esiintymät sijoittuvat hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle. Leväojan varrelle sijoittuvaa lajiesiintymää tarkistettiin vuoden 2017 täydentävissä inventoinneissa, mutta lajia ei havaittu kattavista etsinnöistä huolimatta. Lajin kasvupakan olosuhde on osin muuttunut, sillä majavan
pato on nostanut vettä Leväojasta ja alue on hyvin luhtainen.

Kuva 42.

2.2.2.

Lettorikon, lapinsirppisammaleen ja kiiltosirppisammaleen kasvupaikat Olvassuolla ja Leväsuolla.

Lapinsirppisammal (1983)
Laji on uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalainen (EN), erityisesti suojeltava (LSA
471/2013), rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen II laji. Lapinsirppisammalen suojelutasoksi
on ilmoitettu epäsuotuisa, huono/vakaa.
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Lajin biologia
Lapinsirppisammal on melko kookas, niukasti haarova, pitkäikäinen lehtisammal, joka kasvaa tavallisimmin lähdevaikutteisilla rimpinevoilla ja -letoilla. Toisinaan se kasvaa vedessä
kelluvana metsälampien ravinteisten nevareunusten rantapalteissa (Ilmonen ym. 2001).
Laji ei ole varsinaisesti lähdelaji, vaan se vaatii ympäristöltään hieman humusvaikutteista
vettä (Sallantaus 2006). Lapinsirppisammal on herkkä hydrologisille muutoksille ja se suosii pysyvästi märkinä säilyviä kasvupaikkoja (Sallantaus 2006 ja Laaka-Lindberg ym.
2009).
Levinneisyys ja kanta
Lapinsirppisammal esiintyy havumetsävyöhykkeellä pohjoisella pallonpuoliskolla, lisäksi
muutamia erillisesiintymiä on arktisella alueella Siperiassa. Pohjoismaissa lapinsirppisammalta esiintyy vain Ruotsissa ja Suomessa (kuva 43). EU:n alueella lajin säilymistä päävastuu kuuluu Suomelle. Suomessa lapinsirppisammaleen levinneisyys kattaa lähes koko
Suomen. Laji puuttuu Etelä- ja Länsi-Suomen rannikkoseudulta ja Tunturi Lapista. JärviSuomessa esiintymiä on harvakseltaan. Länsi-Lapissa on useita esiintymiä. Elinvoimaisimpia kannat ovat Olvassuon Natura-alueella (5 esiintymää), Kolarin Teuravuoman itäosassa
(2 esiintymää) ja Pelkosenniemen Luiron soilla (2 esiintymää) (Laaka-Lindberg ym. 2009).
Lapinsirppisammaleelta on tunnettu n. 80 esiintymää, mutta monet kasvupaikat ovat kuitenkin hävinneet (Laaka-Lindberg ym. 2009). Lajilla tiedetään nykyään olevan 23 esiintymää ja alkaneen ilmastonmuutoksen on arvioitu olevan lajille haitallinen (Laaka-Lindberg
ym. 2009).
Tuoreimmassa direktiivilajien raportoinnissa EU:lle lapinsirppisammalen kokonaistilanteen
ja suojelutason arvio on epäsuotuisa, huono (U2). Aiempi kokonaisarvio on ollut epäsuotuisa, riittämätön (U1) (Eionet 2017).

Kuva 43.

Lapinsirppisammaleen levinneisyys EU:n alueella (European Environment Agency 2012).
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Lajin esiintyminen Olvassuolla
Natura-alueelta lajia on tai on ollut tiedossa neljältä erilliseltä suoalueelta. Lajin kasvupaikat ovat suotyypiltään lähteisiä ja luhtaisia Richardsonii -rimpilettoja (Heikkilä ym. 2001).
Lajia tavataan Leväsuon itäosan lähdevaikutteiselta rimpiseltä lettonevalta, missä sitä kasvaa melko runsaasti (Metsähallitus 2017). Toinen merkittävä kasvupaikka on Mustakorven
(Rajasaari) ympäristössä. Lisäksi lajin esiintymätietoja on Ahmasuolla ja Soidinsuolla. Olvassuon alueen laajuudesta johtuen lajin esiintymiä saattaa olla myös muualla, mutta sen
paikantaminen vaatii harjaantuneen silmän maastossa ja olosuhteet liikkumiselle lajin tyypillisillä kasvupaikoilla ovat usein haastavia.
Lajin esiintymiä on todettu mesotrofisilta nevoilta, joten se ei ole sidoksissa ravinteisimpiin
lettoihin ja siten suoveden ja turpeen tiettyihin kemiallisiin ominaisuuksiin. Aapasoiden
suovesien liike (läpivirtaus) sekä rautapitoisen aineksen sakkautuminen ja esiintyminen
turpeessa saattavat aiheuttaa avoimia kasvupaikkoja lajille, joka on muutoin heikko kilpailija. Olvassuolla ja Leväsuolla näitä rautapitoisia mesotrofisia nevoja esiintyy laajemmin,
kuin lajiesiintymiä on todettu.

2.2.3.

Kiiltosirppisammal (6216)
Laji on uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU), luontodirektiivin liitteen II laji, rauhoitettu ja erityisesti suojelu vain Ahvenanmaalla (ÅSF 3/2002). suojelutasoksi on ilmoitettu
epäsuotuisa, huono/vakaa.
Lajin biologia
Kiiltosirppisammal on kasvustoina tai toisten sammalten seassa kasvava keskikokoinen
säännöllisesti haarova lehtisammal, jonka kasvuympäristöjä ovat lähdevaikutteiset letot ja
järvien tai purojen lettoiset rannat (Ilmonen, ym. 2001). Letoista laji viihtyy parhaiten rimpi-, koivu- ja saraletoilla. Luonteenomainen se on ruostevetisten koivulettojen väli- ja rimpipinnoilla (Laaka-Lindberg ym. 2009). Ravinteisten lettojen lisäksi laji viihtyy myös mesotrofisilla lähteisillä ja luhtaisilla soilla, eikä ole niin vaatelias kuin lapinsirppisammal. Kiiltosirppisammal on heikko kilpailija ja kasvuympäristön pitää olla avoin.
Levinneisyys ja kanta
Kiiltosirppisammalella on laaja levinneisyys Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa kiiltosirppisammalta tavataan Tanskasta ja Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Tanskassa ja Norjassa laji on harvinainen, mutta Ruotsissa ja Suomessa laji on levinnyt laajalle
(Ilmonen, ym. 2001). Suomessa tunnetaan kiiltosirppisammaleelta yli 400 kasvupaikkaa,
joista usea on hävinnyt. Kiiltosirppisammal on taantunut erityisen voimakkaasti Suomen
eteläosissa. Kiiltosirppisammalen kanta on elinvoimaisin Keski-Lapissa.
Lajin esiintyminen Olassuolla
Lajin esiintymiä on Natura-alueelta tiedossa Kortesuolta sekä Mustakorven ja Rajasaarten
väliseltä alueelta (kuva 42). Mustakorven kiiltosirppisammalen esiintymiä on tarkistettu
vuonna 2012, mutta ei ole paikannettu. Alkuperäiset esiintymätiedot ovat vuodelta 1996.

2.3.

Lintudirektiivin liitteen I lajit
Lintudirektiivin lajiston osalta Natura-alueen suojeluperusteissa on tyypillisiä laajojen aapasoiden, pienvesien ja vanhojen metsien lintulajeja.
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Taulukko 10. Natura-tietolomakkeella (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mainitut lintudirektiivin (2009/147/EY) liitteen I lintulajit, jotka ovat alueen suojeluperusteena. Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.
Laji

Pesimäkanta
(paria)
1-10

Levähtävä kanta
(yksilöä)

Helmipöllö

Aegolius funereus

Hiiripöllö

Surnia ulula

1-10

Kaakkuri

Gavia stellata

1-5

Kalatiira

Sterna hirundo

1-5

Kapustarinta

Pluvialis apricaria

Kuikka

Gavia arctica

6-10

Kurki

Grus grus

50-70

esiintyy

Laulujoutsen

Cygnus cygnus

6-10

esiintyy

Liro

Tringa glareola

251-500

esiintyy

Mehiläishaukka

Pernis apivorus

6-10

Metso

Tetrao urogallus

11-50

Pikkulepinkäinen

Lanius collurio

15-20

Pikkusieppo

Ficedula parva

0-1

Palokärki

Dryocopus martius

3-6

Pohjantikka

Picoides tridactylus

30-40

Pyy

Bonasa bonasia

51-100

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

6-10

Suokukko

Philomachus pugnax

Suopöllö

Asio flammeus

Vesipääsky

Phalaropus lobatus

51-100

101-250

esiintyy

esiintyy

11-50
1-5

Taulukko 11. Natura-tietolomakkeella (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mainitut alueen
suojeluperusteena olevat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Laji
Pesimäkanta
Levähtävä kanta
(paria)
(yksilöä)
Metsähanhi
Anser fabalis
11-50
esiintyy
Tavi
Anas crecca
esiintyy
Sinisorsa
Anas platyrhynchos
esiintyy
Telkkä
Bucephala clangula
yleinen
Tuulihaukka
Falco tinnunculus
10-20
Nuolihaukka
Falco subbuteo
10-20
Töyhtöhyyppä
Vanellus vanellus
<100
esiintyy
Jänkäkurppa
Lymnocryptes minimus
11-50
Taivaanvuohi
Gallinago gallinago
101-250
esiintyy
Mustaviklo
Tringa erythropus
11-50
esiintyy
Valkoviklo
Tringa nebularia
101-250
esiintyy
Metsäviklo
Tringa ochropus
30-40
esiintyy
Rantasipi
Actitis hypoleucos
11-50
esiintyy
Käenpiika
Jynx torquilla
15-25
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Taulukko 12. Vuonna 2015 päivitetyt tiedot Natura-alueen lintudirektiivin (2009/147/EY) 4. artiklan
mukaisista lajeista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016). Taulukossa esitetyn lisäksi alueella esiintyy
neljä salassa pidettävää lajia.
Laji
Laulujoutsen

Cygnus cygnus

Metsähanhi

Anser fabalis

Pyy

Pesimäkanta
(paria)
6-10

Levähtävä kanta
(yksilöä)
yleinen

11-50

yleinen

Bonasa bonasia

95-180

Teeri

Tetrao tetrix

250-340

Metso

Tetrao urogallus

Kaakkuri

Gavia stellata

1-5

Kuikka

Gavia arctica

6-10

Mehiläishaukka

Pernis apivorus

6-10

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

1-2

Hiirihaukka

Buteo buteo

4-6

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

7-10

Ampuhaukka

Falco columbarius

Nuolihaukka

Falco subbuteo

Luhtahuitti

Porzana porzana

Kurki
Kapustarinta

11-50

4-6
10-20
1-3

Grus grus

100-200

yleinen
yleinen

Pluvialis apricaria

180-250

Jänkäsirriäinen

Limicola falcinellus

14-21

Suokukko

Philomachus pugnax

Jänkäkurppa

Lymnocryptes minimus

19-39

Mustaviklo

Tringa erythropus

9-13

yleinen

Liro

Tringa glareola

750-1100

yleinen

Vesipääsky

Phalaropus lobatus

Kalatiira

esiintyy

esiintyy

Sterna hirundo

1-5

Hiiripöllö

Surnia ulula

1-10

Suopöllö

Asio flammeus

11-50

Helmipöllö

Aegolius funereus

1-10

Palokärki

Dryocopus martius

13-18

Pohjantikka

Picoides tridactylus

Keltavästäräkki

Motacilla flava

Sinipyrstö

Tarsiger cyanurus

65-95
1900-3000
1-2

Kivitasku

Oenanthe oenanthe

Idänuunilintu

Phylloscopus trochiloides

4-6

Pikkusieppo

Ficedula parva

3-5

Pikkulepinkäinen

Lanius collurio

15-20

Pohjansirkku

Emberiza rustica

75-130
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Luvussa on tarkennettu vuoden 2017 maastoselvityksien ja päivitetyn vesitasetarkastelun
perusteella (liite 6) lähes kaikkien luontotyyppien arviointia.

1.

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin

1.1.

Aapasuot (7310)
Vedenottohankkeen potentiaaliset vaikutukset luontotyypille ilmenevät laajemmalla alueella pohjaveden painetason muutoksena, etenkin alivirtaamatilanteissa, sekä suon läpivirtausominaisuuden muutoksena. Painetason alenema saattaa heikentää virtausta. Aapasuon
rimpipintaisilla keskiosilla pohjaveden painetason lasku näkyy helpommin, kuin paksuturpeisemmilla välipinta- ja mätäsosilla, joita sijoittuu laiteille. Olvassuon ja Leväsuon letoilla
läpivirtausominaisuuus ylläpitää tiettyä kasvillisuustyyppiä. Läpivirtausominaisuus saattaa
heikentyä, mutta aapasoille sijoittuvat kasvillisuustyypit (letto, koivulettomainen alue, mesotrofinen luhtaneva) alueella säilyvät edelleen, mutta niiden pinta-alat voivat hieman kaventua.
Pohjaveden paineenmuutoksen myötä pysyvästi laskeva suovedenpinnantaso voi pitkällä
aikavälillä muuttaa aapasuon välipintaa mätäspinnaksi ja heikentää trofiatasoa. Jo 1-2 cm
pysyvä alenema suovedenpinnantasossa saattaa vaikuttaa suon vesi- ja ravinnetalouteen.
Laajan suoalueen eri osissa tämä muutos ei ole täysin eriteltävissä soiden luontaisen kehityksen mukaisesta muutoksesta. Hydrologin arvioin mukaan pohjaveden painetason
alenemakäyrien osoittama esimerkiksi 1,0 metrin suuruinen alenema voi suoveden pinnantasossa olla muutamista milleistä muutamaan senttiin. Pöyryn Finland Oy:n (2016a) pohjavesimallin mukaisesti (liite 4) vesitasealueella 1 pohjaveden purkautumisen muutos on
noin -12 %. Keskimääräinen muutos vesitasealueen vesimäärään on noin 3 % ja kuivina
kausina vesimäärä alenee noin 7 %:lla (Pöyryn Finland Oy 2017a, liite 6). Suovedenpinnantasoon tällä on hyvin vähäinen vaikutus. Arviolta suovedenpinnantaso alenee muutamia
millimetrejä vesitasealueella 1. Aapasoihin kohdistuva muutos tapahtuu pohjaveden ja pintaveden suhteessa. Pintavesivaikutus hieman voimistuu (pintaveden osuus nousee arviolta
noin 3 %) ja vastaavasti pohjaveden vaikutus hieman heikkenee. Pohjaveden vaikutusalueella alkaliniteettiarvot ja natriumpitoisuudet alenevat vähäisesti. Aapasuot ottavan vastaan sulamisvesiä, jolloin kevättulvavedet virtaavat suon kautta vesistöihin tai jää suolle.
Vedenpinnan laskiessa kesäisen haihtumisen seurauksena suon pinta voi tiivistyä ja seurata vedenkorkeuden muutosta. Aapasuo säilyttää näin kosteutensa ja rahkoittuminen estyy
(Raunio ym. 2008). Tämän ominaisuuden vuoksi aapasuo on rimpi- ja välipintaisena sopeutunut vedenkorkeuden vaihteluun, ja pieni vedenpinnantason ja virtaaman muutos
mahdollisesti tiivistää suota, eikä aiheuta mätäspinnan lisääntymistä.
Mallinnuksen perusteella vedenoton alenemakäyrät ulottuvat Natura-alueella Kälväsvaaran
pohjoispuolelle Olvassuolla sekä Leväsuon pohjoisosiin, jossa esiintyy pääosin aapasuot
(sis. myös letot) luontotyyppiä. Olvassuolla pohjaveden muutoskäyrä osoittaa alenemaa,
joka luontotyypin alueella on 1,0 metristä 0,50 metriin ja edelleen siitä vähäisempään (kuva 44). Kyseiset pohjaveden muutoskäyrät sijoittuvat Olvassuolla osittain orsivesivaikutteiselle alueelle (kuva 16), missä pohjaveden painetason muutos ei välttämättä näy suon pintavesissä lainkaan. Varsinaisella pohjavesivaikutteisella aapasuon osalla, joka on lähimpänä vedenottamoita (vesitasealue 1), alenema on korkeitaan 0,50 metriä ja tätä vähäisempään. Painetason alenema näkyy suovedenpinnan tasossa, mutta luku on pinnantason
alenemaa (0,50 metriä) huomattavasti pienempi. Hydrogeologisen arvion mukaan suovedenpinnan taso muuttuu tällä alueella alle senttimetrin. Painetason lisäksi pohjaveden
alenema vaikuttaa vesien virtaamiseen suolla. Olvassuon kokonaisvesitaseeseen hanke
vaikuttaa vähäisesti. Keskimääräinen muutos vesimäärään vesitasealueella 1 on noin 3 %
ja kuivina kausina vesimäärä alenee noin 7 %:lla. Virtauksen voimakkuus ja sen ylläpitämät kasvillisuusolosuhteet aapasuolla ovat Olvassuon ja Leväsuon aapasoiden erityispiirtei-
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tä. Virtauksen ei arvioida siinä määrin heikkenevän, että läpivirtaussuon toiminnallinen
elementti ja aapasuot -luontotyypin edustavuus Natura-alueella heikkenisivät.
Leväsuo sijoittuu Kälväsvaaran eteläpuolelle, vesitasealueiden 5 ja 6 alueille. Leväsuon
pohjois- ja itäosa sekä Leväojan itäinen osa kuuluvat vesitasealueelle 5. Leväojan länsiosat
ovat vesitasealueella 6. Vesitasealueille 5 ja 6 pohjaveden purkauman vähenemä olisi 1014 %. Mutta kokonaisvesimäärässä muutos on pienempi. Vesitasealueella 5 kokonaisvesimäärä vähenee keskimäärin alle 1 % ja kuivina kausina muutos on noin 1,5 %. Vesitasealueella 6 kokonaisvesimäärä alenee alle 1 prosenttia. Suovedenpinnantasoon tällä on erittäin vähäinen vaikutus. Muutos ilmenee pohjaveden ja pintaveden suhteessa. Pintaveden
osuus kasvaa hieman, mutta ei merkittävästi. Leväsuolle kohdistuvat vaikutukset ovat Olvassuon eteläosaan kohdistuvia vaikutuksia vähäisempiä.

Kuva 44.

Kälväsvaaran alueen aapasuot, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä
yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut).

Aapasuon väli- ja mätäspintaosuuden mahdollista lisääntymistä saattaa tapahtua Naturaalueen etelä- ja lounaislaiteilla, missä painetason 1,0 metrin alenemakäyrälle sijoittuu aapasuot luontotyyppiä. Tällä alueella Iso Olvasjärven ja Kirkaslammen väliselle alueelle sijoittuu vanhaa ojikkoa Natura-alueella sekä etenkin sen länsipuolella Lehtosuon alueella
(kuva 44). Olvassuon eteläosiin sijoittuu suon ennallistamiskohteita (kuva 44) alenemakäyrien 0,75–0,5 metrin alueella. Tällä Kälväsvaaran ja vesitasealueen 1 välisellä orsivesivaikutteisella alueella (kuva 16) pohjaveden painetason alenema ei todennäköisesti vaikuta
lainkaan suovesiin. Ennallistamisella eli ojien tukkimisella on jossain määrin kompensoivaa
vaikutusta suon pinta- ja pohjavesien välisiin suhteisiin. Pintavesien määrä saattaa ennallistamiskohteen lähialueella lisääntyä, mutta myös pohjavedeksi suotautumista entisellä
ojikkoalueella tapahtuu.
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Olvassuon eteläosan ja Leväsuon pohjoisosan aapasoilla välipintaisen suon trofiataso saattaa karuuntua ja rimpisten osien ala kaventua, mikäli ravinteita tuova pohjavedenpurkauma ja virtaus pitkällä ajalla vähenevät. Luhtaisuus sen sijaan saattaa osin lisääntyä ennallistamisen myötä. Rimpien osittainen kuivuminen on mahdollista vesitasealueen 1 alueella, jonne rimpipintaista aapasuota (ja lettoja) sijoittuu ja jossa pohjaveden purkauman
muutos on Kälväsvaaran virtausmallinnuksen mukaan 12 %. Vesitasealueen 9. kohdalla
Lehtosuon itäpuolella, aapasuot luontotyyppiä sijoittuu vaikutusalueelle vain vähän ja luontotyypin luonnontila ja edustavuus ovat heikompia Natura-alueen länsipuolelle sijoittuvien
runsaiden ojitusten vuoksi (kuva 44). Vesitasealueella 9 pohjaveden otto vähentää kokonaisvesitasetta alle 2 %:lla.
Aapasuot luontotyypin alueelle ei kohdistu hankkeessa fyysistä rakentamista. Vedenoton
aiheuttama suovedenpinnantason ja virtaaman muutoksen arvioidaan aiheuttavan kokonaisuutena lieviä muutoksia luontotyypin aapasuot ominaispiirteisiin, sillä nämä painetason
aiheuttamat vedenpinnantason muutokset kohdistuvat noin 1 %:iin aapasuot luontotyypistä koko Natura-alueella. Vaikutus ei kavenna luontotyypin pinta-alaa, mutta saattaa muuttaa sen ominaispiirteitä eli välipintaisten aapasoiden mätäspinnan osuus vaikutusalueella
lisääntyy ja rimpipinnat kaventuvat. Muutos näkyy hitaasti, vasta vuosien kuluttua, ja kohdistuu suhteellisen pieniin pinta-aloihin suhteessa koko aapasuon pinta-alaan Naturaalueella.
Epävarmuutta muutoksen ilmenemiseen aiheuttaa alueen muu hydrologia sekä painetason
alenema-alueelle sijoittuvat ennallistamiskohteet, joiden aiheuttamat muutokset suon vesitasapainossa ovat osaltaan seurannassa ja näkyvät myös hitaasti. Ilmastonmuutoksen aiheuttama ennustettu sadannan lisääntyminen lisää todennäköisesti laajalla alueella suotautuvan pohjaveden määrää. Tämä ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus aapasoilla
ilmenee myös hyvin hitaasti.
Aapasoilla kasvillisuustyyppeihin kohdistuu jatkuva luontainen vaihtelu suovedenpinnan tasossa. Tämän vuoksi aapasoihin sisältyvät suotyypit ja yhdistelmätyyppi kokonaisuutena
eivät ole herkimpiä vedenpinnantason muutokselle. Olvassuon aapasuoyhdistymä luetaan
luontotyyppinä rimpisiin keskiboreaalisiin aapasoihin, jotka ovat luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa (Raunio ym. 2008) luokiteltu sekä Etelä-Suomessa että koko maassa
vaarantuneiksi (VU) ja Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT). Olvassuo sijoittuu keskiboreaaliselle vyöhykkeelle eli jaotellaan Etelä-Suomeen, mutta sijoittuu pohjoisboreaalisen vyöhykkeen (Pohjois-Suomi) tuntumaan.
Aapasuona Olvassuo on Pohjois-Pohjanmaan yksi laajimmista kohtalaisen niukasti ojitetuista aapasuoyhdistymistä. Lisäksi se on sijaintinsa (Oulun läheisyys) puolesta hyvin tutkittua aluetta ja sitä on käytetty esimerkkityyppinä rimpisten keskiboreaalisten aapasoiden
edustajana. Aapasoiden edustavuus ja valtakunnallinen esiintyminen lisääntyy kohti pohjoista. Vastaavan tyyppisiä matalajänteisiä aapasoita sijoittuu Suomenselän alueelle (Perho, Lestijärvi) sekä Itä-Suomeen (Lieksa, Ilomantsi, Kuhmo). Aapasuoyhdistymien painopiste on pohjoisessa, missä ns. eteläiset pohjoisboreaaliset aapasuot ovat Olvassuon tyyppisiä (Keski-Lapin liuskevyöhykkeen ruohoiset ja lettoiset suot) ja ovat ravinteisten suotyyppien osalta Olvassuota edustavampia. Olvassuon merkitys korostuu sen sijainnin ja
tutkittujen ominaisuuksien (mm. läpivirtaussuo) perusteella. Pohjavedenottohanke ei kuitenkaan heikennä Olvassuon aluetta pohjoispohjalaisena aapasuokokonaisuutena merkittävästi.
Kokonaisuutena tarkastellen hankkeen vaikutukset kohdistuvat Natura -luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta pieneen osaan, joten kokonaisvaikutus jää suuruudeltaan
lieväksi. Hanke ei uhkaa luontotyypin säilymistä alueella, joten vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen.

Kuva 45. Olvassuon aapasuoaluetta Kälväsvaaran pohjoispuolella, lintutornista kuvattuna.
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Letot (7230)
Luontotyypille aiheutuvat vaikutukset muodostuvat suovedenpinnan mahdollisesta alenemisesta sekä suovesien virtaaman vähenemisestä pohjaveden purkauman muutoksen
myötä. Letot ovat muutokselle herkempiä, kuin karummat aapasuon osat. Pohjavesipurkaumien osuus lettoisuuden muodostumisessa pohjautuu suon vesipinnan lisäksi suovesien
sähkönjohtokykyyn ja suon korkeaan pH-tasoon.
Aapasuot -luontotyypin alueelle Mustakorven ympäristössä sijoittuvat letot ovat mallinnuksen muutoskäyrän 0,50–0,25 metrin tienoilla (kuva 46). Keskimääräinen muutos vesitasealueen vesimäärään on noin 3 % ja kuivina kausina vesimäärä alenee noin 7 %:lla. Suovesien todellinen pinnatason muutos on vaikea arvioida, etenkin kun Kälväsvaaran pohjoispuolella on orsivesivaikutteista aapasuota ja lettoa. Lettojen luontotyypille kohdistuu
samanlainen vedenpinnan painetasonmuutos, kuin aapasoille, mutta Olvassuon edustavat
letot sijoittuvat etäämmälle vedenottamosta ja painetason muutos tällä alueella on siten
alhaisempi.

Kuva 46.

Kälväsvaaran alueella olevat letot, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut). Kirkkaanlammenharjun pohjoispuolen lettokuvio on ennallistetulla suo-osalla. Muut lettokuvio ovat luonnontilaisia.
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Alueen letoilla esiintyvän vaateliaan lajiston (lapinsirppisammal, kiiltosirppisammal) vuoksi
luontotyypin herkkyys muutokselle on erityisen suuri. Tämän vuoksi luontotyypille aiheutuvat vaikutukset Mustakorven alueella arvioidaan suuruudeltaan aapasoille aiheutuvia vaikutuksia merkittävämmiksi. Pohjavedenottohankkeen vaikutus Olvassuon lettojen luontotyypille arvioidaan suuruudeltaan ja merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Letot luontotyypin pinta-ala ei kuitenkaan hankkeen johdosta vähene. Tietyillä osin Olvassuota lettojen trofiataso
saattaa pitkällä aikavälillä heikentyä. Pohjaveden mukanaan tuoma ravinne sekä rimpipintaa ylläpitävä mekanismi saattavat muuttua painetason heikkenemisen vuoksi ja siten rimpien luonne muuttua. Rimpipintaiset letot Natura-alueelta eivät kuitenkaan häviä. Erityyppisiä lettoja Olvassuolla edelleen esiintyy ja niille tyypillisen sammallajiston olosuhteet eivät muutu siten, että lajit häviäisivät. Trofiataso määritellään soilla sammallajiston perusteella. Suon kemiallisiin olosuhteisiin vaateliaimmin sidotut sammalet saattavat pinta-alan
suhteen heikentyä, mutta lajeja edelleen esiintyy, eikä trofiataso siten alene. Letoilla ja
meso-eutrofisilla nevoilla esiintyvien direktiivilajien esiintymismahdollisuudet edelleen säilyvät.
Leväsuolla Leväojan varrella esiintyvälle koivuletolle aiheutuvat painetason aleneman aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä ja jäävät Olvassuon letoille kohdistuvia vaikutuksia alhaisemmiksi. Kälväsvaaran laiteilla esiintyvien lettorämeiden/puustoisten soiden osalta
vaikutus on lievä, sillä mätäs-välipintaisilla soilla pohjaveden painetason muutos ei ole niin
merkittävä, kuin rimpipintaisilla letoilla. Kiiskiojan varren lettorämeelle aiheutuvat vaikutukset ilmenevät Kiiskiojan lähteen ympäristössä 26 %:n aleneman alueella. Kokonaisvesitaseeseen aiheutuva vaikutus tuolla alueella on alle 2 %, joten vaikutus mätäspintaiselle
lettorämeelle arvioidaan vähäiseksi.
Kokonaisuutena tarkastellen hankkeen vaikutukset muodostuvat kohtalaisiksi luontotyypin
herkkyys muutokselle huomioiden. Hanke saattaa kaventaa hieman luontotyypin pinta-alaa
sen edustavimmilla osin eli rimpisten meso-eutrofisten lettojen alueella, mutta ei uhkaa
luontotyypin säilymistä Natura-alueella, joten vaikutus jää myös merkittävyydeltään kohtalaiseksi.

1.3.

Lähteet ja lähdesuot (7160)
Lausuntojen perusteella aikaisemmassa arvioinnissa puutui arvio 12 lähteestä. Nämä lähteet ovat mukana tässä täydennetyssä arvioinnissa.
Hankkeen selvityksissä on inventoitu Viinivaara–Kälväsvaaran alueen lähteitä, joista osa sijoittuu Kälväsvaaralla Natura-alueelle. Näiden Natura-alueelle tai sen lähialueelle sijoittuvien ja inventoitujen lähteiden sijainti on esitetty liitteessä 10 sekä kuvassa 47. Tiedot on tiivistetysti esitetty taulukossa 13. Kälväsvaaran ympäristöön sijoittuvien lähteiden lähialueelle ei sijoittunut edustavia ja laajoja lähdesoita ja lettoja, vaan lähteiden lähiympäristöt
olivat enemmän korpisia tai rämeisiä luontotyyppejä. Kälväsvaaran alueen lähteet ovat ravinteisuustasoltaan mesotrofisia.
Kirkkaanlamminharjun pohjoispuolelle sijoittuvan lähteen nro 34 virtaama alenee mallinnuksen mukaan keskimäärin 20 %:lla (kuva 49). Lähde nro 34 on nykytilassaan selkeästi
pulppuava, mutta melko matala avolähde, jonka syvyys on noin 25 cm. Lähde on orsivesivaikutteisella alueella. Virtaaman alenema todennäköisesti näkyy vuosien kuluttua lähdelajiston niukkenemisena ja lajisuhteiden muutoksena rahkasammalten eduksi. Mallinnettu
virtaaman alenema ei orsivesivaikutuksen vuoksi ole todennäköisesti vaikutukseltaan niin
suuri, kuin alueilla, joilla orsivesiä ei esiinny. Vedenpurkauman vähäisemmätkin muutokset
vaikuttavat myös lähdeveden pH-tasoon laskevasti pidemmällä ajanjaksolla, mikä saattaa
vaikuttaa sammalten lajisuhteissa ja lähdelajiston esiintymisessä. Samoin veden lämpötilamuutos vaikuttaa lajistoon. Natura-alueelle sijoittuvan lähteen nro 34 vaikutuksen arvioidaan suurimmiksi tarkastelluista lähteistä, sillä lähde on luonnontilainen. Lähteen lähialueelle ei sijoitu vanhoja ojituksia, joten sillä ei ole ennallistettavuuspotentiaalia. Olvassuon
etelälaiteessa toteutetut ennallistamistoimet saattavat vaikuttaa pidemmällä aikajaksolla
edullisesti myös lähteen nro 34 virtaamaan. Kokonaisuutena lähteelle nro 34 aiheutuvat
vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi ja arviossa on huomioitu lähteen luonnontilaisuus.
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Kuva 47.

Kälväsvaaran alueella olevat lähteet ja lähdesuot, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut). Lähteisyyttä ilmaisevat
alueet pääosin Aholan ym. (2001) mukaan.

Kuva 48.

Lähde nro 26 (Olvassuo S) sijoittuu Kälväsvaaran pohjoispuolen aapasuolle.
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Taulukko 13. Natura-alueella tai sen lähialueella inventoidut lähteet (2016 ja 2017) ja niihin kohdistuvat vaikutukset.
Merkinnät: * = Pohjavesimallin antama arvo. ** = asiantuntija arvio. Lähteen nro 12 (Kälväsvaara W) ja
sen lähellä olevien lähteiden ja tihkupintojen osalta mallinnus osoittaa vedenpainetason kasvavan (***),
mihin vaikuttaa sen lähistölle sijoittuvan lappopumppauksen loppuminen 2017. Huom. 26b, 26f ja 29f
kuvioilla ei ole lähdettä, ei lähteisyyttä tai tihkupintaa. Kohteella 29h ja 29g on lähteisyyttä. Lähteet on
esitetty liitteessä 10.
ID

Lyhyt kuvaus

34

Luonnontila on melko hyvä, yksi avolähde, tihkupintaa ja matala laskupuro, jolla
hyvä virtaama. Mesotrofinen, lähdelajisto niukkaa. Laiteilla tupasvillarämettä. Ei
uhanalaisia.
Olvassuo S. Luonnontilainen, avolähteitä ja puroja, mesotrofinen, laiteilla tupasvillarämeitä. Lähdelajistoa jonkin verran, ei uhanalaisia.
Mesotrofinen tihkupinta, 5 m x 2 m. Kaivettu oja kohteen S -puolella, joka vaikuttaa
tihkupinnan luonnontilaisuuteen. Hetepinta on todennäköisesti niukentunut ojan
takia.
Mesotrofinen umpeenkasvava tihkupinta. Selvin purkautumispiste kuvion Nreunassa, jossa 30 cm x 30 cm avovesiosuus.
Kohde on noin 7 m pitkä avolähde puro. Ei varsinainen lähde vaan vesi virtaa maan
laita jatkuen maan pinnalla purona ja piilopurona S-suuntaan. 80 cm syvä, hiekkapohja.
Avovesilähde, vesi virtaa S-suunnasta, 30 cm syvä, kivikkoinen pohja.

26a
Uusi5
26e
26g
Uusi1
Uusi2
27
28

29
29a
29b
29c
29i
29j
Uusi3
26c
26d

12a

Virtaamamuutos
- 22 %*

Vaikutus
Kohtalainen

- 18 % *

Kohtalainen

- 12 %

Kohtalainen

- 5-10 % **

Vähäinen

-

Vähäinen, tn
orsivesilähde

- 5-10 % **

Vähäinen

Puron alkusuu, 1,4, m syvä, 0,5 m leveä. Lähteen S-suunnassa rimpipintaa, josta vesi
liikkuu N-suuntaan. Mesotrofinen lähde (-puro).
Luonnontilaisuus hyvä, 2 avovesilähdettä, osittain maanalainen piilopuro, tihkupintaa. Rahkasammalvaltainen, lähes mesotrofinen. Laiteilla oligotrofisia nevarämeitä.
Useita purkaumapisteitä, mesotrofinen, tihkupintaa ja lähdepuro. Luonnontila on
muuttunut, kohteella katettu kaivo. Metsäkortekorpea ja kangasmaan soistumaa
ympärillä. Lähdelajisto niukka, ei uhanalaisia.
Leväoja. Oligo-mesotrofinen lähde, joka on noin 2 x 3 m avovesipintainen. Humuspohja. Purkautumispiste on turvemaan alta. Lasku-uoma on aluksi avovesipintainen,
mutta muuttuu maan alla kulkevaksi ja sara-rahkasammalvaltaiseksi uomaksi.
Kaksi selvää tihkupintamaista purkautumispintaa sekä 2 ei niin selkeää tihkupintaista purkautumispintaa. Lähdekorpi. Syvyys vaihtelee 0-20 cm. Erittäin edustava.
Mesotrofinen lähde.
Kohteella on kaksi pientä tihkupintamaista purkautumispintaa. Mesotrofinen tihkupinta.
Puustoinen räme, jossa tihkupintalaikkuja. Mutta ei selkeää lähdettä.

- 5-10 % **

Vähäinen

-2%*

Vähäinen

-2%*

Vähäinen

- 3 %*

Vähäinen

- 3 %*

Vähäinen

- 3 % **

Vähäinen

- 3 % **

Vähäinen

Yksi purkautumispiste, rahkasammalvaltainen uoma, oligo-mesotrofinen, ei varsinaista lähdelajistoa. Tupasvillarämettä laiteilla. Lähellä suopunakämmekän (VU)
esiintymiä.
Sama
kuin lähde 29 i
2 tihkupintaa, hyvin matala.
Yksi purkautumispinta, ei kovin selkeä lähde (ei tihkupintaa lainkaan). Oligomesotrofinen lähteikkö.
Oligo-mesotrofinen lähde, 4 eri purkautumispintaa, puutoista suota ympärillä.
Lähteellä ei juurikaan vaikutusta ympäristön kasvillisuuteen tai ravinteisuuteen.
Avovesi osuus melko pieni.

- 3 % **

Vähäinen

- 3 % **
-

Vähäinen
Vähäinen, tn
orsivesilähde
Vähäinen, tn
orsivesilähde

-

Kälväsvaara W. Lähes luonnontilainen. Lähteellä on vanhoja rakenteita. Mesotrofinen, avolähde ja puro, pulppuava, lähdelajistoa, ei uhanalaisia lajeja. Ympärillä on
saniais- ja metsäkortekorpea. Lappopumppaus vaikutti 2002–2017 kasvillisuuteen.
Lähteen sammalpeitettä on myös perattu. Lähdeosassa ei ole selkeää tihkupintaa
jäljellä.
Avolähde, missä viisi on pulppuavaa purkautumispintaa. Veden pinta mataloitunut
10-15 cm lappopumppauksen takia. Pumppaus lopetettiin 2017. Lähdeosassa ei
selkeää tihkupintaa jäljellä. Mesotrofinen lähteikkö.

+ 10 % ***

Ei vaikutusta

+ 10 % ***

Ei vaikutusta

12c

Noin 4 x 1 m kokoinen avovesipurkauma, josta vedet virtaavat pohjoisen suuntaan.
Kivikkoinen, purkauma saa alkunsa turvemaan reunasta. Alueella on runsaasti pieniä tihkupintoja (ei selviä lähdetihkupintoja). Mesotrofinen lähteikkö.

+ 10 % ***

Ei vaikutusta

12d

Noin 5 m x 3 m tihkupinta, jossa on tällä hetkellä hieman avovettä. Todella matala.

+ 10 % ***

Ei vaikutusta

Uusi4

2 m² avovesi, kumpumainen muodostuma. Keskellä suota. Turvepohja. Matalareunainen. Yksi purkautumispiste. Mesotrofinen lähteikkö.

+ 10 % ***

Ei vaikutusta

12b
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Kuva 49.

Kirkkaanlamminharjun pohjoispuolelle sijoittuvan lähteen nro 34 virtaama alenee mallinnuksen mukaan keskimäärin 20 %:lla.

Lähde 26a (Olvassuo S) sijoittuu aapasuot luontotyypille, vesitasealueen 1 kaakkoisosaan
(kuva 50). Lähde on avovesipintainen lähde ja se on vesienhoitoalueen pohjavesien seurantapaikka (Kälväsvaara 11889017 VHA4). Mallinnuksen perusteella vedenoton muutosvaikutus lähteen virtaamalle on noin 18 %. Pohjavedenoton vaikutus Olvassuo S lähteen
ominaispiirteisiin on kohtalainen.
Lähteen 26 eteläpuolella lähellä on oligo-mesotrofinen lähde (26c), missä on yksi purkautumispinta, eikä tihkupintaa lainkaan. Lähde on todennäköisesti orsivesilähde, johon pohjaveden otto ei vaikuta. Lähdekohteen 26c itäpuolella on toinen oligo-mesotrofinen lähteikkö (26d), jolla on neljä eri purkautumispintaa, mutta avovesiosuus on melko pieni. Lähteellä ei juurikaan vaikutusta ympäristön kasvillisuuteen tai ravinteisuuteen. Myös tämä
kohde on todennäköisesti orsivesilähde, johon pohjaveden otto ei vaikuta. Näiden kohteiden ja lähteen 26 välissä on kaksi mesotrofista lähteikköä (uusi1 ja uusi2) (kuva 50). Pohjavedenotto vaikuttaa niiden antoisuuteen arviolta noin 5-10 %. Vaikutus on vähäinen.
Idässä on mesotrofinen tihkupintaa (26e) (kuva 50 ja 51). Heikkilän ym. (2001) vaikutusarvioinnissa ilmoitetuista lähdekohde 26b ja 26f koordinaateista ei maastokartoituksessa todettu mitään lähdettä tai lähteisyyttä ilmaisemaan lajistoa (Kangas 2017). Kohde 26g
ei ole varsinainen lähde, vaan vesi virtaa maan alta pohjoissuunnasta etelään noin 7 m pitkään avouoman jatkuen piilonorona. Lähdelajistoa on jonkin verran. Tämä on todennäköisesti orsivesikohde, johon ei vaikutuksia muodostu.
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Kuva 50.

Lähteen nro 26a (Olvassuo S) ympäristössä olevat lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat. 26b ja
26f -kohteilla ei ole lähdettä, ei lähteisyyttä tai tihkupintaa.

Kuva 51. Kohteet 26e, 26f ja 26g.
Lähteet nro 27 ja 28 sijoittuvat Kärkkäänjärven Hetesuon laiteeseen Natura-alueen itäosissa (kuva 52). Nykyisten vedenottamoiden sijainnilla ja vedenottomäärillä vaikutukset näille
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lähteille jäävät vähäisiksi. Mallinnuksen perusteella vedenoton muutosvaikutus lähteen virtaamalle on noin 2 %. Vaikutus lähteen luonteeseen on vähäinen.

Kuva 52.

Lähteet nro 27 ja 28 sijoittuvat Kärkkäänjärven Hetesuon laiteeseen.

Kuva 53.

Itäisen Leväsuon pohjoisosan ympäristössä olevat lähteet ja lähteiköt.
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Lähde nro 29 (Leväoja N) ja sen lähistöllä olevat lähteiköt (29a, 29b, 29c ja uusi3) sijoittuvat Natura-alueen kaakkoisosaan Leväsuolle. Mallinnuksen perusteella vedenoton muutosvaikutus lähteen nro 29 virtaamalle on alle 4 %, joten vaikutukset olosuhteille jäävät tälläkin lähteellä vähäisiksi. Samoin lähteiköille 29a, 29b, 29c ja uusi3 vaikutus antoisuuteen
on noin 3 %, jolloin vaikutus on vähäinen.
Lähteeseen nro 12 (Kälväsvaara W tai Kiiskiojan lähde) kohdistuva vaikutus on lievästi
myönteinen tai tilanne ei lähteen osalta muutu. Antoisuuden on arvioitu kasvavan noin 10
%, mikä johtuu sen lähialueella sijaitsevan lappopumppauksen poistumisesta ja vaikutuksesta lähteeseen tulevaan virtaamaan.
Kälväsvaaran W lähteen ominaispiirteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Natura -päätös
on tullut voimaan. Vedenottohankkeen vaikutuksia ei näin ollen ole mahdollista verrata ko.
lähteen luonnontilaan tai Natura-päätöksen voimaantulon mukaiseen tilanteeseen. Kuvasta
55 ja 56 ilmenee lähteen tila kesällä 1999. Lähde oli silloin selvästi kaksiosainen, joiden
välissä oli hetepintaa. Tämä hetepinta on voimakkaasti hävinnyt ja lähde on selvästi yksiosainen (kuva 57). Tähän ovat vaikuttaneet alueella tehty lappopumppaus ja lähteen
sammalten poisto. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta alueella toimi lappopumppaus vuodesta 2002 (lappo 1 aloitettiin 5.4.2002 ja lappo 2 aloitettiin 30.4.2002) ja vuoteen 2017 saakka (lappo 1 ja lappo 2 lopetettiin 7.9.2017). Kun lappopumppaus lopetettiin, tämä näkyi lähteen antoisuuden nousuna (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2017). Lisäksi kesällä 2017 havaittiin, että lähdettä ja lähteen jälkeen purouomaa oli käsitelty noin
10–15 metrin matkalla. Lähteestä ja purouoman reunalta oli haravoitu sammalia pois virtaaman parantamiseksi. Tekijästä ei ole tietoa. Tästä syystä lappopumppauksen kasvillisuuteen aiheuttamia vaikutuksia ei ole mahdollista erottaa lähteen hetepinnan ja alapuolisen puron alkuosalla tapahtuneista sammalien poiston aiheuttamista muutoksista.

Kuva 54.

Kälväsvaaran W lähteen ympäristössä olevat lähteet, lähteiköt ja tihkupinnat.

OlvassuoNaturaKommentille_korjattu.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
30.11.2017

84 (112)
NATURA-ARVIOINTI

Kuva 55. Kiiskiojan (Kälväsvaara W) lähteen tila 18.8.1999 (kuva Kalervo Outila).

Kuva 56. Kiiskiojan (Kälväsvaara W) lähteen tila 18.8.1999 (kuva Kalervo Outila).
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Kuva 57.

Kiiskiojan (Kälväsvaara W) lähteen tila kesällä 2016 (kuva Pia Kangas). Pohjavesi purkautuu pulppuamalla kolmesta pisteestä.

Kuva 58. Kiiskiojan (Kälväsvaara W) lähdepuron tila kesällä 2016 (kuva Pia Kangas).
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Kuva 59. Kiiskiojan (Kälväsvaara W) lähdepuron tila kesällä 4.6.2017 (kuva Kalervo Outila).
Iso Leväniemen eteläreunalla on mesotrofinen tihkupinta (Uusi5) , joka on kooltaan noin 5 x
2 metriä (kuva 60). Tihkupinnan eteläpuolella on oja, joka vaikuttaa tihkupinnan luonnontilaisuuteen. Tihkupinnan hetepinta on todennäköisesti niukentunut ojan takia. Pohjavedenotto heikentää kohdetta kohtalainen ja sen hetepinta pienenee.
Metsähallituksen SutiGis -paikkatietoaineiston mukaan Iso Leväniemen kaakkoispuolella ja
Leväojan pohjoispuolella on kuvio (kuva 60), jolla pitäisi olla lähde, jota ei maastokartoituksessa todettu (Pöyry Finland 2017b). Kasvillisuus on etupäässä muuttunutta korpea ja
mustikkakangaskorpea. Kuviolla pohjavesivaikutteisuus on näkyvissä laikuittaisesti. Ojitus
on vaikuttanut kuvion luonnontilaan. Ojissa vesi on ruostevetistä. Kuvio sijoittuu alenemakäyrän 0,25 m osalle ja vesitasealueelle 6. Pohjavesimallin mukaan vesitasealueella 6 pohjavesimäärä alenee noin 14–15 %:lla. Kuvioon kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty luvussa
1.4. Puustoiset suot (91D0).
Natura -luontotyyppien paikkatietoaineiston (Metsähallitus 2016) sekä vuoden 2017 täydentävien inventointien perusteella mukaan muut, kuin yllä käsitellyt Natura-alueelta tiedossa olevat lähteet/lähdesuot sijoittuvat niin etäälle Kälväsvaaran vedenottamoiden vaikutusalueesta, että niille kohdistuvat vaikutukset ovat merkityksettömiä.
Kahteen Olvassuon Natura-alueella sijaitsevaan lähteeseen ja niiden lähiympäristöön arvioidaan kohdistuvan kohtalainen vaikutus, muihin vaikutus on vähäinen. Lisäksi yhteen tihkupintaan muodostuu kohtalainen vaikutus. Lähteet ja lähteiköt eivät alueelta hankkeen
vaikutusten vuoksi häviä, joten vaikutus luontotyypille siltä osin on vähäinen. Koko luontotyypin esiintyvyys sekä herkkyys muutokselle huomioiden hankkeen kokonaisvaikutukset
suuruuden osalta arvioidaan enintään kohtalaisiksi ja merkittävyyden osalta vähäiseksi.
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Kuva 60.
1.4.
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Iso Leväniemen alueen kohteet.

Puustoiset suot (91D0)
Olvassuon Natura-alueella puustoiset suot ovat suurelta osin rämeisiä soita, jotka ovat
paksuturpeisia ja laajalti mätäspintaisia, eikä niihin vaikuta pohjavesi. Lisäksi esiintyy niukemmin korpisia puustoisia soita, joihin pohjavesivaikutuksella saattaa olla osuutensa, mikäli ne ovat lähdekorpia.
Puustoiset suot -luontotyyppiä sijoittuu pohjavedenpainetason alenemakäyrälle Kiiskiojan
ympäristössä ja Kiiskiojan lähdepuron varteen, Pienen Kirkaslammen rannalle ja Pienen ja
Ison Leväniemen alueelle (kuva 61). Luontotyyppiä sijoittuu myös Kirkkaanlamminharjun
pohjoispuolelle, Kälväsvaaran pohjoispuolelle, Leväojan varteen sekä Leväsuon laiteille.
Kiiskiojan ympäristössä on aapasoiden luontotyypin alueelle kuuluvia rämeitä ja Hätäkummun ympäristössä Kiiskiojan pohjoispuolella on keidassuohon liittyviä rämeitä, joihin pohjavesi ei vaikuta. Pienen Kirkaslammen alueella on rämettä, jonka ominaisuuksiin pohjaveden otto ei vaikuta, koska Pieni Kirkaslampi on orsivesilampi (kuva 61), eikä ole yhteydessä pohjaveteen. Pienen ja Ison Leväniemen alueella puustoiset suot ovat etupäässä rämeitä, joihin pohjavesi ei vaikuta.
Puustoisten soiden osalta vuoden 2017 täydentävissä maastoselvityksissä on todennettu,
että Kiiskiojan lähteen (Kälväsvaara W) ja Kiiskiojan alkujuoksun ympäristössä on metsäkorte- ja ruohokorpea ja Kiiskiojan puron varressa muurainkorpea. Kiiskiojan alkuosalla
puronvarsi on varsin luhtainen ja pohjavesivaikutusta on nähtävissä kasvillisuudessa puron
alkupäässä. Kiiskiojan puustoisiin soihin pohjavedenotto ei juuri vaikuta. Pohjavesimallin
mukaan Kiiskiojan lähteen antoisuuteen hieman kasvaa (noin 10 %), johtuen lappopumppauksen lopettamisesta vuonna 2017.
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Leväojan varressa on muurain- ja mustikkakangaskorpea, lähteistä ja luhtaista ruoho- ja
heinäkorpea sekä sarakorpea. Leväojan pohjoispuolella puronvarressa kasvillisuudessa ei
ilmene pohjavesivaikutusta. Sen sijaan Leväojan eteläpuolella ja Leväojan pohjoispuolella
hieman ylempänä korvissa on kuitenkin paikoin runsaasti ruostevetisiä tihkupintoja. Vedenoton alenemamuutos ei ulottu tälle alueelle, mutta Kälväsvaaralla muodostuva pohjavesi tihkuaa Leväsuon itäosalle ja Leväojan ympäristöön ja se ilmenee ruostetihkuna ja
lähteikköinä sekä lettoisuutena. Leväojan puustoiset suot kuuluvat vesitasealueelle 5 ja 6,
jolla pohjaveden antoisuus pohjaveden oton seurauksena alenee noin 11–15%. Vesitasealueilla vesimäärä vähenee keskimäärin alle 1 % ja kuivina kausina muutos on noin 1-2 %.
Luhtaisuuden osuus hieman nousee ja lähteisyyden vaikutus vähenee. Vaikutus tulee ilmenemään todennäköisesti tihkupinnoilla, joiden kosteusolosuhteet heikkenevät. Vaikutus
kohdistuu vain niille kuivioille missä ilmenee lähteisyyttä.
Itäisen Leväsuon pohjoisreunan lähteiden ympäristössä on hieman lähteistä ruoho- ja heinäkorpea. Pohjavesimallinnuksen mukaan lähteen 29 antoisuus alenee noin 3 %. Myös alueella
olevien muiden lähteiden tai tihkupintojen antoisuus vastaavasti heikkenee samansuuruisesti. Pohjaveden oton vaikutus Leväsuon pohjoisreunan lähdevaikutteisiin korpiin on vähäinen.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjaveden oton vaikutukset puustoiset suot –luontotyypille
jäävät vaikutuksen suuruus huomioiden lieväksi. Vaikutukset kohdistuvat Leväojan varren
aapasoihin kuuluviin puustoisiin soihin, missä pohjaveden otto saattaa lievästi heikentää
luontotyypin luontaisia ominaispiirteitä. Luontotyypin levinneisyys ei muutu, eikä lähteisten
korpien edustavuuden arvioida heikkenevän. Vaikutusten alainen luontotyyppi ei ole erityisen herkkä muutokselle, joten muutoksen merkittävyys on vähäinen, eikä hanke uhkaa
luontotyypin säilymistä alueella.

Kuva 61.

Kälväsvaaran alueella olevat puustoiset suot, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut). Kuvassa mukana myös aapasoiden ja keidassoiden puustoiset suot.
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Vaihettumissuot ja rantasuot (7140)
Luontotyyppiä ei ole esitetty virallisessa Natura-tietolomakkeessa tai sen päivityksessä.
Luontotyyppi esiintyy kuitenkin Metsähallituksen paikkatietoaineistoissa ja sitä sijoittuu
pienialaisesti erillisinä suopainanteina aapasuot suoyhdistymän ulkopuolelle. Kuviot ovat
pieninä soistumina tai Kälväsvaaran harjun hiekkakaartojen painanteissa ns. arokosteikkoina.
Kälväsvaaran pohjoispuolella on orsivesien purkautumiseen liittyviä ohutturpeisia ruoppaja hiekkapintoja. Ne ovat karujen hiekkakankaiden reunoilla ainakin jonkin verran varsinaisen pohjavedenpinnan tason yläpuolella. Nämä suot sijoittuvat yleensä noin 0,5-2 metriä
pohjavedenpinnan yläpuolelle ja paikoin ne ovat pohjaveden vaikutuspiirissä (Heikkilä, ym.
2001).
Kälväsvaaran pohjoisosan rantakaartosuot ovat todennäköisesti orsivesiin liittyviä tihkupaikkoja ja kausikuivia suotautumispaikkoja. Pohjavedenpinnan alentaminen saattaa vaikuttaa näihin orsivesisoihin, mutta muutoksen suuruus riippuu siitä, kuinka tiiviin kerroksen erottamana suo on varsinaisesta pohjavedestä. Rantakaartosoilla myös hiekkamaan
metsäojitukset ja muu hydrologiaan vaikuttava tekijä näkyvät helposti karuuntumisena ja
taimettumisena sekä kasvillisuuden umpeutumisena.
Iso Kirkaslammen luodeosalla yksi luontotyypin kuvio sijoittuu mallinnuksen alenemakäyrän 1,25–1,00 metrin alueelle (kuva 62), jolloin tämän ohutturpeisen minerotrofisen
suon olosuhteisiin saattaa kohdistua muutoksia. Kuvioilla kasvaa ruskopiirtoheinää. Iso Leväniemen kuvio sijoittuu mallinnuksen alenemakäyrän 0,5–0,75 metrin alueelle. Kuiviolla
ei ole ruskopiirtoheinää.
Muutokset ilmenevät mahdollisesti sammalkerroksen paksuuntumisena ja ruskopiirtoheinän vähentymisenä. Luontotyyppi ei ole priorisoitu. Mahdollista vedenpaineen alenemisesta
aiheutuvaa muutosta heikentää alueen orsivesivaikutteisuus eli muutos on todennäköisesti
vähäistä.
Kälväsvaaran itäpuolelle, Saralammen alueelle sijoittuvat vaihettumissuot ja rantasuot ovat
pohjaveden oton vaikutusalueen ulkopuolella. Samoin muut vaihettumissuot ja rantasuot
Natura-alueella sijoittuvat pääosin Piltuanjokivarteen tyypillisinä rantanevoina. Kohteet sijoittuvat hyvin etäälle mallinnuksen osoittamista pohjavedenpaineen alenemakäyristä.
Vaihettumissuot ja rantasuot –luontotyyppiin voidaan tulkinnan mukaan lukea myös kuuluviksi osa Kälväsvaaran ohutturpeisista rantakaartosoista, jotka sisältyvät myös puustoisiin
soihin.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjavedenoton vaikutukset vaihettumissuot ja rantasuot luontotyypille jäävät vaikutuksen suuruus ja merkittävyys huomioiden lieväksi. Luontotyypin levinneisyys ei muutu eikä se ole erityisen herkkä muutoksille.
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Kuva 62.
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Kälväsvaaran alueella olevat vaihettumissuot ja rantasuot, pohjaveden muutoskäyrät sekä
vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut). R tarkoittaa, että
luontotyypillä kasvaa ruskopiirtoheinää.

Karut kirkasvetiset järvet (3110)
Kälväsvaaran alueelle sijoittuvat Iso Kirkaslampi ja Ruunalampi ovat kirkasvetisiä harjulampia. Ruunalampi sijaitsee pohjaveden alenema-alueen ulkopuolella ja lampeen ei ole
odotettavissa vaikutuksia. Iso Kirkaslampi on 0,5-1 m pohjavedenpainetason alenemaalueella (kuva 63).
Kirkaslammen vedenpinnan taso on +140,1 m mpy, eli hieman alempana kuin välittömästi
Kirkaslammen eteläpuolella sijaitsevasta havaintoputkesta MV6 mitattu pohjaveden pinnan
taso +140,68 m mpy. Tämän perusteella Kirkaslammen välittömästä läheisyydestä pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Kirkaslampea ainakin ajoittain (Pöyry Finland 2016 a).
Kirkaslammen vedenpinnan taso on noin 9–10 metriä ylempänä kuin pohjavedenpinnan tasot Kirkaslammen länsipuoleisella alueella, mihin on osoitettu vedenottokaivot Por25 ja
5/3. Pohjaveden virtausyhteydet Kälväsvaaran keskiosan ja länsiosan välillä, sekä keskiosan ja itäosan välillä ovat rajoittuneet. Kirkaslammen ja sen länsipuolella sijaitsevan alueen välillä ei ole merkittävää virtausyhteyttä (Pöyry Finland 2016 a).
Virtausmallinnustulosten perusteella suunniteltu vedenotto ei vaikuta Kirkaslammen vedenpinnantasoon eikä sen myötä muuta luontotyypin ominaispiirteitä Natura-alueella. Kirkaslampi ja sen tilan seuranta sisältyvät hankkeen tarkkailuohjelmaan.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjavedenoton vaikutukset karut kirkasvetiset järvet –
luontotyypille jäävät vaikutuksen suuruus ja merkittävyys huomioiden lieviksi.
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Kälväsvaaran alueella olevat karut kirkasvetiset järvet, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut).

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160)
Kälväsvaaralla pohjaveden 0,75–1,25 m alenemisalueelle sijoittuvat Pikku Kirkaslampi ja
Lummelampi, jotka ovat humuspitoiset lammet ja järvet -luontotyypin edustajia. Lisäksi
alenema-alueen ulkopuolella, Kälväsvaaran pohjoispuolella on tähän tyyppiin kuuluva Leililampi (kuva 64).
Pikku Kirkaslampi on ns. orsivesilampi, joilla ei ole yhteyttä pohjaveteen. Pieni Kirkaslammen keskiveden pinta on tasolla 159,5 m mpy ja pohjavesi on lähes 20 metriä syvemmällä. Pohjaveden otto ei vaikuta Pikku Kirkaslammen luontotilaan tai muuta sen ominaispiirteitä.
Leililampi sijaitsee Kälväsvaaran alueella, Kirkaslammen itäpuolella noin 500 metrin etäisyydellä. Leililammen vedenpinnan taso on noin +139,1 ja Kirkaslammen noin +140,1.
Suunnitellut vedenottamot sijaitsevat noin 2,5 kilometrin (POR25) ja noin 3,5 kilometrin
(5/3) etäisyydellä Leililammen lounais-länsipuolella. Pohjaveden pinnan taso vedenottamoiden alueella on noin +129,5…+131,5. Pohjaveden pinnan taso vedenottoalueella sijaitsee huomattavasti Leililammen vedenpinnan tason alapuolella.
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Kuva 64.

Kälväsvaaran alueella olevat humuspitoiset lammet ja järvet, pohjaveden muutoskäyrät
sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut).

Kuten virtausmallisimulaatioita käsittelevässä raportissa (Pöyry Finland Oy 2016a) todetaan, Kälväsvaaran keskiosassa, jolle niin Kirkaslampi kuin Leililampikin sijoittuvat, irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni. Tästä syystä pohjaveden pinnan taso Kälväsvaaran keskiosassa on huomattavasti korkeammalla kuin länsiosassa, jolle suunnitellut vedenottamot sijoittuvat. Lisäksi raportissa todetaan, että Kälväsvaaran keskiosan ja länsiosan välinen virtausyhteys on rajoittunut. Virtausmallisimulaatioita mukaan vedenoton vaikutukset eivät kohdistu Kirkaslammen vedenpinnan tasoon. Tämän perusteella on ilmeistä,
etteivät vedenoton vaikutukset myöskään kohdistu Leililammen vedenpinnan tasoon, sillä
Leililampi sijaitsee Kirkaslammen itäpuolella, kauempana vedenottoalueesta. Lammen
luonne ei muutu.
Lummelampi on Ison Kirkaslammen pohjoispuolella ja se on soiden ympäröimä lampi.
Lummelampi on tasolla noin 136,3 m mpy. Suunnitellut vedenottamot sijaitsevat noin 2,4
kilometrin (POR25) ja noin 2,7 kilometrin (5/3) etäisyydellä Lummelampi lounaislänsipuolella. Pohjaveden pinnan taso vedenottoalueella sijaitsee huomattavasti Lummelammen vedenpinnan tason alapuolella. Lampi on todennäköisesti orsivesilampi, ja sillä ei
ole selvää yhteyttä pohjaveteen. Lisäksi se sijaitsee Kirkaslammen pohjoispuolella ja kun
vedenoton vaikutukset eivät kohdistu Kirkaslammen vedenpinnan tasoon, on todennäköistä, että vedenoton vaikutukset eivät kohdistu myös Lummelammen vedenpinnan tasoon.
Lammen luonne säilyy.
Pikku Olvasjärvi Natura-alueen länsiosissa edustaa luontotyyppiä humuspitoiset järvet ja
lammet. Luontotyyppi sijoittuu vesitasealueen 9 pohjoispuolelle pohjaveden oton vaikutusalueen ulkopuolelle ja tämän takia vaikutuksia Pikku Olvasjärvelle ei muodostu.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjavedenoton vaikutukset humuspitoiset lammet ja järvet –
luontotyypille jäävät vaikutuksen suuruus ja merkittävyys huomioiden lieviksi.
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Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
Luontotyyppiä ei sijoitu hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle ja vaikutuksia ei muodostu. Viinivaaralla tapahtuva pohjavedenotto ei vaikuta Olvassuon alueella olevaan Nuorittajoen osuuteen, vaan vaikutukset kohdistuvat etupäässä Suvannon jälkeiseen Nuorittajokeen. Hankkeen vaikutukset Nuorittajokeen on arvioitu hyvin vähäisiksi (Pöyry Finland Oy
2017d).

1.9.

Pikkujoet ja purot (3260)
Purojen vesimääriin kohdistuvia alivirtaamatilanteita on tarkasteltu ja lausunnossa esitetyt,
osin Natura-alueelle sijoittuvat virtavedet on huomioitu tässä luontotyypin arvioinnissa.
Virtavesien kohdalla vedenoton vaikutukset kohdistuvat mahdollisiin virtaaman- ja sen
seurauksena veden laadun muutoksiin. Pienimmillään virtaamat ovat yleensä talven alivirtaamakausina erityisesti kovien pakkaskausien jälkeen ennen sulamisen alkamista. Tällöin
soilta tulevan valuman osuus voi jäädä hyvin pieneksi, samoin pieniltä kangasmailta tulevien pohjavesien osuus. Virtausta pitävät tällöin yllä, samoin kuin kaikkein kuivimpina kesäkausina, lähinnä Kälväsvaaran pohjavesivarastot ja järvien pintavesivarastot.
Piltuanjoen kulkee ensimmäiset kaksi kilometriä pääosin suomaastossa. Myöhemmin se
menee kangasmaastossa. Kasvilajisto on melko monipuolista, valtaosa kasvillisuudesta
keskittyy virtapaikkoihin (Ahola ym. 2001). Olvassuon Natura-alueella virtaavan Piltuanjoen osalta muutos on pohjavesimallinnuksen ja vesistötarkastelun (Pöyry Finland 2016 a ja
b) mukaan keskivirtaaman suhteen 0,4 %, ja alivirtaamatilanteessa 2,7 %. Ravinnetilanne,
happitilanne ja mm. rautapitoisuus muuttuvat hyvin vähän ja lähinnä alivirtaamatilanteissa
voivat hieman nousta (Pöyry Finland 2016 b). Piltuanjokeen kohdistuvat vaikutukset ovat
mallinnusten mukaan teoreettisia.
Leväoja saa osan vetensä Leväsuon pohjoisreunan lähteistä, Leväojanvarren ja Leväsuon
pohjaveden tihkupaikoilta. Huomattava osa puron vedestä on suolta ja ympäristöstä tulevia pintavesiä. Natura-alueelle kuuluu vain Leväojan keski- ja itäosa. Leväoja virtaa alkumatkansa suolla (Ahola ym. 2001). Luonnontilaisella suursaranevalla ja rämeellä puro on
alle metrin levyinen ja mutapohjainen. Leväojan alkuosa virtaa hiljalleen suvantomaisena
ja paikoin nivamaisena. Useassa kohdassa puro häviää turpeen alle. Rannat ovat profiililtaan jyrkät. Vesikasvillisuutta purossa esiintyy enintään kohtalaisesti, lajiston monimuotoisuus on vähäinen. Näkyvin laji on melko runsas isonäkinsammal. Ison Leväniemen kaakkois- ja eteläpuolella Leväoja virtaa pääosin hitaasti, jaksolla on myös nivajakso.
Leväojan itäosa sijoittuu vesitasealueelle 5 ja keskiosa ja pääosin länsiosa vesitasealueelle
6. Pohjaveden otossa vesitasealueella 5 kokonaisvesimäärä alenee keskimäärin noin 0,7 %
ja noin 0,9 % vesitasealueella 6. Kuivina vuosina vesitasealueella 5 vesimäärä alenee noin
1,5 % ja noin 2,4 % vesitasealueella 6. Kosteina vuosina muutos on noin 0,4-0,6 % luokkaa. Pohjaveden oton takia vesitasealueella 5 pohjaveden määrä alenee noin 11 % ja Leväojaan purkavan lähteen nro 29 virtaus alenee noin 3 %. Kaikkiaan Leväojaan purkautuva
pohjavesimäärä vähenee noin 37 m3/d. Luonnontilassa Leväojaan purkautuu pohjavettä
noin 643 m3/d. Muutos on noin -6 %. Vesitasealueella 6 pohjavesimäärä alenee noin 15
%:lla. Puron nykyiseen luonnontilaan vaikuttaa myös majavan pato (suul. tiedonanto S.
Ylitulkkila 2017). Leväojan puron ominaispiirteet eivät pohjaveden otto takia muutu. Kokonaisvesimäärä muutos on niin pieni, että sitä ei eroteta luontaisesta vaihtelusta. Koska Leväojaan pohjoisosan lähteiden virtaamiin muutos on alhainen, ei puron alkuosalla tapahdu
muutoksia eläimistössä tai kasvustosta tai puron rakenteessa ja toiminnallisuudessa. Keskiosalla pohjaveden antoisuuden muutos vaikuttaa enemmän puustoiset suot, letto, lähteet
ja lähdesuo -luontotyyppeihin kuin pikkujoet ja purot luontotyyppiin.
Kiiskioja, jonka vedestä suurin osa on peräisin Kälväsvaaran alueelta purkautuvasta lähteestä, laskee Isoon Olvasjärveen. Avolähteestä Kiiskiojaan laskevan puron leveys vaihtelee kolmesta viiteen metriin. Korpirämereunaisen puron pohja-aines on hiekkaa ja mutaa.
Lähteen läheisyydessä purossa kasvavat mm. hetealvesammal, hetesirppisammal, kinnassammal, purosuikerosammal sekä isonäkinsammal (Ahola ym. 2001).
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Kälväsvaara W-lähteen (Kiiskiojan lähde) läheisyydessä oli käynnissä ns. lappopumppaus
vuodesta 2002 syksyyn 2017 saakka. Lappopumppausvedet oli johdettu putkessa Kiiskiojaan Natura-alueen ulkopuolelle, joten lappopumppauksen vaikutukset puroon ovat ilmenneet Natura-alueen puolella. Lisäksi syksyllä 2017 todettiin, että Kiiskiojan alkuuomasta lapiolla on nostettu kesän 2017 aikana sammalkasvillisuutta etupäässä näkinsammalkasvustoja purosta pois virtaaman lisäämiseksi (kuva 65). Tekijästä ei ole tietoa.
Lappopumppauksen purokasvillisuuteen aiheuttamia vaikutuksia ei ole mahdollista erottaa
lähteen alapuolisen puron alkuosalla tapahtuneista sammalien poiston aiheuttamista muutoksista.
Pohjaveden purkautuminen vedenottotilanteessa Kälväsvaara W lähteestä hieman lisääntyy. Pohjavesimallin mukaan noin + 10 %. Tämän perusteella voidaan todeta, että Kiiskiojan nykyinen ekologinen tila ei muutu.
Heteojan alkuosa on Natura-alueella. Heteoja saa kahdesta lähteestä (lähde 27 ja 28) pohjavettä. Heteoja on kilometrin pituinen puro, joka laskee Kärkkäänjärven länsiosaan. Pohjavesimallin mukaan niiden antoisuus alenee noin 2 %. Heteojan luonteeseen tällä on vähäinen merkitys. Lähteiden lähellä puron kasvillisuus on runsasta, lajistoon kuuluvat mm.
hetekuirisammal, hetealvesammal, purolähdesammal, suohorsma, järvikorte ja hetekaali.
Iso Kirkaslammen pohjoisosasta lähtee puro, jonka kautta laskee vain pieni osa Kirkaslammen vedestä. Suurin osa vedestä suotautuu suoraan harjuun (Heikkilä, ym. 2001). Ison
Kirkaslammen laskupuroon ei ilmene vaikutuksia, koska virtausmallinnustulosten perusteella suunniteltu vedenotto ei vaikuta Kirkaslammen vedenpinnantasoon.
Luontotyypin pinta-alaan, virtaamiin tai edustavuuteen ei kohdistu sellaisia haitallisia vaikutuksia pohjavedenottohankkeesta, että luontotyypin kokonaisedustavuus alueella heikkenisi.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjavedenoton vaikutukset pikkujoet ja purot –luontotyypille
jäävät vaikutuksen suuruus ja merkittävyys huomioiden lieviksi.

Kuva 65.

Vuoden 2017 inventoineissa todettiin, että Kiiskiojan uomasta oli lapiolla siirretty syrjään
näkinsammalkasvustoja (Pia Kangas 23.9.2017).
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1.10. Luonnonmetsät (9010)
Luontotyypin alueelle ei osoiteta uutta rakentamista. Luonnonmetsiä on hieman Kälväsvaaran alueella (kuva 66). Luontotyyppiä sijoittuu pohjavedenpainetason alenemakäyrälle
(0,5-0,75 m) Iso Leväniemen eteläosilla, missä on puolukka-mustikkatyypin kangasta ja
hieman kangaskorpea sekä Ison Kirkaslammen pohjoispuolelle, jossa on kuiva mäntykangaskuvio.
Luonnonmetsiä on myös Leväojan pohjoispuolella, Kälväsvaaran pohjois- ja itäpuolella sekä Leväsuon itälaiteelle, alueille, mihin pohjaveden alenemamuutos ei ulotu. Vedenottohankkeella ei ole vaikutuksia näiden luonnonmetsäkuvioiden ominaispiirteisiin. Iso Leväniemen eteläosilla luonnonmetsäkuvion länsiosalla ojitusalueen reunassa on oligomesotrofinen tihkupinta. Muualla kuviolla ei ole lähteisyydestä merkkejä. Pohjaveden otto
mahdollisesti muuttaa tihkupinnan luonnetta, mutta luonnonmetsien puustollinen rakenne
tai muut luontotyypille luonteenomaiset piirteet eivät muutu. Hankkeen kokonaisvaikutus
luontotyypille on merkityksetön.

Kuva 66.

Kälväsvaaran alueella olevat luonnonmetsät, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut).

1.11. Harjumetsät (9060)
Hankkeen toinen vedenottamo Kälväsvaaralla sijoittuu Natura-alueelle, mutta harjumetsät
-luontotyypin ulkopuolelle, joten luontotyypin alueelle ei kohdistu uutta rakentamista (kuva
67). Vedenottamon rakentaminen vaatii lyhyen ajouran olemassa olevalta tieltä sekä noin
5-6 metrin työalan, jonka alueella kaivetaan noin 20 cm halkaisijaltaan oleva putkilinja vedenottamolle. Vedenottamon muut rakenteet ovat vähäisiä ja pienialaisia. Vedenottamo aidataan noin 50 x 50 metrin alueelta. Natura-alueelle sijoittuvan vedenottamon (por 25)
alueella metsiä on vastikään hakattu (kuva 67). Kälväsvaaran alue Natura-alueesta on suojeltu maa-aineslailla, eli se sallii pienimuotoisia metsätaloustoimia. Pohjavedenottohankkeesta ei aiheudu suoria tai välillisiä vaikutuksia harjumetsien luototyypille pinta-alan tai
ominaispiirteiden kautta, sillä vedenottamo sijoittuu luontotyyppirajauksen ulkopuolelle.
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Hankkeen kokonaisvaikutus luontotyypille on merkityksetön.

Kuva 67. Kälväsvaaran alueelle sijoittuvat harjumetsät.

Kuva 68.

Natura-alueelle sijoittuvan vedenottamon (por 25) alue nykytilanteessa on päätehakkuualaa. Kuva on otettu 2016.
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1.12. Lehdot (9050)
Lehtoja sijoittuu pieninä osina Natura-alueen itäosaan, luonnonmetsät luontotyypin alueelle. Vedenottohankkeella ei ole vaikutuksia hyvin etäälle sijoittuvaan puustoiseen luontotyyppiin.
Hankkeen kokonaisvaikutus luontotyypille on merkityksetön.

1.13. Tulvametsät (91E0)
Hankkeella ei ole vaikutuksia tulvametsiin, koska luontotyyppiä ei sijoitu hankkeen potentiaaliselle vaikutusalueelle.
Hankkeen kokonaisvaikutus luontotyypille on merkityksetön.

1.14. Keidassuot (7110)
Keidassuot ovat mätäspintaista, paksuturpeisempaa ja usein puustoista luontotyyppiä, joka
ei ole juurikaan riippuvaista suoveden virtauksesta tai suolle purkautuvasta pohjavedestä.
Pohjavedenottohanke ei aiheuta muutoksia keidassoiden luontotyypin pinta-alaan tai edustavuuteen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Vaikutuksen merkittävyys on vähäinen, eikä hanke uhkaa luontotyypin säilymistä alueella.
Kokonaisuutena tarkastellen pohjavedenoton vaikutukset keidassuot–luontotyypille jäävät
vaikutuksen suuruus ja merkittävyys huomioiden hyvin lieviksi.

Kuva 69.

Kälväsvaaran alueella olevat keidassuot, pohjaveden muutoskäyrät sekä vesitasealueet
esitettynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut).
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Kuva 70. Luontotyyppiä keidassuot Kälväsvaaran pohjoispuolella.

2.

Luontodirektiivin liitteen II lajit
Liitteen II eläimiin (ilves, karhu ja saukko sekä liito-orava) ei arvioida kohdistuvan suoria
vaikutuksia, sillä ne eivät ole suorassa riippuvuussuhteessa pohjaveden paineen tai laadun
muutoksista. Mahdollisten luontotyyppien kasvilajistoon kohdistuvien vaikutusten ei arvioida heijastuvan näiden eläinten ravintokohteisiin tai elinympäristöön siten, että lajeihin
kohdistuisi myöskään epäsuoria vaikutuksia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
Liitteen II kasvi- ja sammallajeista lettorikko sekä kiilto- ja lapinsirppisammal ovat mahdollisten kasvupaikkamuutosten vuoksi oleellisia arvioitavia hankkeen kannalta. Nykyiset
esiintymätiedot ja niiden tarkistusinventoinnit ovat peräisin Hertta –tietokannasta (PohjoisPohjanmaan ELY-keskus, Näpänkangas 10/2016 ja SYKE 10/2017).

2.1.

Lettorikko (1528)
Olvassuon alueella lajin esiintymiä sijoittuu Natura-alueen koillisosissa Mätässuolle sekä
Leväsuolla Leväojen varrelle. Lajiesiintymiä sijoittuu neljälle eri alueelle Natura-alueen soilla. Itäosassa Kortesuon (Ahmasuo) ja Mätässuon esiintymät sijoittuvat hyvin etäälle hankkeen vaikutusalueesta. Soidinsuon esiintymät sijoittuvat vielä etäämmälle Natura-alueen
pohjoisosiin. Leväsuon esiintymät sijoittuvat koivuletolle ja Leväojan tuntumaan Naturaalueen eteläosassa. Leväsuon esiintymiä on inventoitu viimeksi vuonna 2004. Leväsuon
esiintymiä sijoittuu vesitasealueille 5 ja 6. Hankkeen vaikutukset Leväsuolle jäävät nykyisessä laajuudessa vähäisiksi, eikä lettorikon kasvupaikkojen arvioida heikentyvän, jolloin
lajin suotuisa suojelutaso säilyy entisellään.

2.2.

Lapinsirppisammal (1983)
Natura-alueelta lajia on tai on ollut tiedossa neljältä erilliseltä suoalueelta. Ahmasuon esiintymät sijoittuvat niin etäälle hankkeen vaikutusalueesta, että näille esiintymille ei aiheudu
vaikutuksia. Soidinsuon esiintymät niin ikään ovat etäällä idässä, eikä hanke aiheuta muutoksia näille suon osille. Leväsuon esiintymät sijoittuvat kohtalaisen etäälle hankkeen vaikutusalueesta, eikä vaikutuksia tälle esiintymälle muodostu. Leväsuon vuoden 2003 havaituista esiintymistä kaikkia ei vuoden 2010 tarkistusinventoinneissa paikannettu. Lajin esiintymiä on paikannettu Leväsuolta 2017 (SYKE 2017).
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Lähimmäksi mallinnuksen esittämiä muutoskäyriä sijoittuu vesitasealueella 1 oleva Mustakorven esiintymä (Rajasaari), jonka olosuhteita on tarkistettu inventoineilla vuonna 2012.
Tarkistusinventoinneissa mm. vuoden 2006 paikannettua pientä esiintymää on etsitty,
mutta esiintymispaikan todetaan kuivuneen. Toinen Rajasaarten alueen esiintymätiedoista
on paikannettu vuonna 2012 ja se koostuu kahdesta erillisestä pienestä laikusta, joissa laji
on elinvoimainen. Lajille soveliasta aluetta on todettu olevan useita hehtaareita. Lapinsirppisammalen esiintymien pienialaisuus ja sijoittuminen laikkuihin saattaa viitata suovesien
kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, joihin pohjavesipurkaumalla on usein osuutensa.
Lajia sijoittuu lettojen/aapasoiden luontotyypille. Laji ei ole sidoksissa runsasravinteisiin
lettoihin, vaan sitä voi esiintyä myös mesotrofisilla luhtaisilla nevoilla. Ruostevetisyys ja
pohjaveden aiheuttamat virtausmekanismit todennäköisesti ylläpitävät heikkona kilpailijana
tunnetun lajin kasvupaikkoja. Pohjaveden virtaaman ja painetason ei arvioida siinä määrin
heikkenevän, että lapinsirppisammalen kasvupaikkojen olosuhteet Olvassuon Naturaalueella muuttuisivat merkitsevästi. Lajin paikantamattomia esiintymiä saattaa olla Olvasja Leväsuolla useampia, kuten koko maassa, ja ne ovat sen inventoinnin haastavuuden
vuoksi jääneet löytymättä.
Mustakorven alueen letoille vaikutukset arvioitiin vesitasealueella 1 kohtalaisiksi, epävarmuudet huomioiden. Tällöin myös lapinsirppisammaleeseen kohdistuvat vaikutukset Mustakorven ja Rajasaaren välisellä suoalueella arvioidaan kohtalaisiksi. Lapinsirppisammal
otetaan mukaan tarkkailuohjelmaan, joka käynnistetään jo ennen hankkeen rakentamisen
aloittamista. Lapinsirppisammalen suotuisan suojeluntason tilanteen säilyminen ei muutu
merkittävästi hankkeen johdosta.

2.3.

Kiiltosirppisammal (6216)
Lajin esiintymiä on Natura-alueelta tiedossa Kortesuolta, jossa myös lettorikkoa esiintyy.
Kortesuon olosuhteisiin hanke ei potentiaalisesti vaikuta. Mustakorven ja Rajasaarten väliseltä alueelta (vesitasealue 1) kiiltosirppisammalen esiintymiä on tarkistettu vuonna 2012,
mutta ei ole paikannettu. Alkuperäiset esiintymätiedot ovat vuodelta 1996. Natura-alueella
hankkeen potentiaaliselta vaikutusalueelta ei ole tällä hetkellä tarkistettuja ja paikannettuja kiiltosirppisammalen esiintymiä tiedossa. Kiiltosirppisammal on puhtaasti lettolaji lapinsirppisammalesta poiketen. Lapinsirppisammalen tapaan myös kiiltosirppisammalen esiintymiä saattaa olla Olvas- ja Leväsuon alueella useampia, mutta laajalle ja hankalakulkuiselle alueelle sijoittuvia lettoja ei ole inventoitu lajin osalta kattavasti. Kiiltosirppisammalen
suotuisa suojeluntaso ei hankkeen johdosta vaarannu. Sen esiintymiä on valtakunnallisesti
runsaasti ja ne painottuvat Peräpohjolan ja Koillismaan alueelle.

3.

Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut
Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua lähinnä sellaisiin lajeihin, jotka pesivät tai levähtävät ja ruokailevat avosuolla. Pohjavesimallin mukaan soiden olosuhteiden, lähinnä suoveden pinnantason, muutos on siten lievä, että sen ei arvioida vaikuttavan avosuoalueiden
pinta-alan muutokseen tai puustoisuuden lisääntymiseen. Avosoita elinympäristönään suosivan linnuston elinympäristö ei vähene eikä sen laatu heikkene lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
Alueen suojeluperusteena oleviin vesilintuihin ja niiden pesimä- ja levähdysympäristöihin ei
kohdistu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat niiden ravinnonhankintaan tai muihin
mahdollisuuksiin esiintyä alueella. Vesi- ja rantalintuja voi pesiä sekä alueen lammilla, Pilttuanjoella että avosuoalueilla. Kaakkuri pesii alueen lammilla eikä nykyisen lupahakemuksen mukaisella vedenottosuunnitelmalla ole kaakkurin pesimämahdollisuuksia heikentävää
vaikutusta kaakkurinpesimälampiin. Telkän pesät sijaitsevat puustoisilla alueilla, joihin ei
kohdistu vaikutuksia.
Natura-alueen suojeluperusteena olevat petolinnut saalistavat tyypillisesti avosuoalueella
esiintyviä lintuja ja nisäkkäitä. Näihin lajeihin ei arvioida kohdistuvan suoria tai epäsuoria
vaikutuksia, sillä myöskään niiden saaliseläinten elinympäristöön ei kohdistu sellaisia muu-
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toksia, jotka vaikuttaisivat niiden runsauteen. Petolintujen pesimäympäristöön (puustoiset
alueet) ei kohdistu vaikutuksia.
Rimpien ei arvioida siinä määrin karuuntuvan tai kasvavan umpeen, että tällä olisi Metsähallituksen lausunnossa mainittujen kahlaajien (suokukko, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa ja
mustaviklo) elinoloille ja pesimämenestykselle (pesimäalue, ravinto) merkittävästi heikentävää vaikutusta.
Olvassuolla ja Leväsuolla pesivistä lintulajeista monet käyvät ruokailemassa viereisillä suurilla järvillä, Iso Olvasjärvellä ja Marttisjärvellä. Pohjaveden tulon väheneminen näihin järviin on mallinnuksen mukaan 10 % tai vähemmän. Tämän ei arvioida muuttavan järven
vedenlaatua siinä määrin, että ne erityisesti rehevöityisivät tai niissä oleva ravintoketju
merkittävästi muuttuisi. Järviä ympäröivä maankäyttö ei muutu, jolloin pinta- ja pohjavesien osuuden pieni muutos ei näy järven kasvillisuusmuutoksina tai kalalajistomuutoksina.
Tällöin pohjavesihankkeen vaikutukset Metsähallituksen lausunnossa mainittuihin lajeihin
(kalatiira, kalasääski, kuikka, kaakkuri) ovat hyvin vähäiset.
Vaikutukset puustoisille soille (rämeet, korvet) ovat hankkeessa niin vähäisiä, että lausunnossa mainitun pohjansirkun elinolosuhteet eivät muutu lajin kannalta haitallisesti. Laji on
Olvassuon ja sen laiteiden rämeisillä alueilla sekä puronvarsissa tyypillinen ja esiintyy hankealueella levinneisyytensä vahvalla alueella. Pohjansirkku on kohtalaisen yleinen pesimälaji Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan sekä Perä-Pohjolan suoseuduilla ja vaaramailla, eikä
ole elinympäristönsä suhteen kovin vaativa.

4.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Metsähallitus on toteuttanut Olvassuolla soiden ennallistamishankkeen. Olvassuon eteläreunalla on 140 hehtaarin ojitusalue, josta on ennallistettu 70 hehtaaria vuonna 1998 ja
loput vuonna 2004 (Aapala ym. 2013). Ennallistetulla alueella on koealoja, joilla on seurattu kasvillisuuden kehittymistä. Hoitoseurannoissa on todettu, ettei Olvassuon eteläosan
ennallistamishanke ole sujunut aivan tavoitteiden mukaisesti.
Iso Leväniemen reunoille Metsähallitus on suunniteltu ennallistamistoimia, jotka tapahtuisivat lähitulevaisuudessa.
Kälväsvaaran pohjoispuolella pääosin ennallistettu Olvassuon ojitusalue ei sijoitu varsinaiselle pohjaveden purkautumisalueelle, vaan sinne tulevat vedet ovat pääosin orsivesiä
(Heikkilä ym. 2001). Pohjavedenottohankkeessa mallinnetut pohjavedenpinnan alenemakäyrät ulottuvat osin ennallistetulle alueelle. Suovesien pinnantason alenema ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä näkyviä vaikutuksia alueella, jossa on myös orsivesiä. Hankkeen tarkkailuohjelman mukaisesti soiden hydrologisia olosuhteita seurataan Olvassuon
eteläosissa. Seurannan yhteydessä huomioidaan ennallistamiskohteista saadut kokemukset
ja näiden hankkeiden seurantoja voidaan yhdistää tulosten luotettavaa analyysiä varten.
Pohjavedenoton ja ennallistamisen yhteisvaikutukset luontoarvoille ovat merkittävyydeltään vähäisiä.
Katosharjun luoteiskulmassa on Viinivaaran vesiosuuskunnan vedenottamo. Vedenottamolla on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä lupa ottaa vettä 400 m3/d. Vedenotto on vuonna 2015 ollut keskimäärin 33 m3/d. Viinivaaran vesiosuuskunnan vedenottamon vaikutukset eivät ulotu Olvassuon Natura-alueelle.
Kälväsvaaran lisäksi Viinivaaran alueelle suunniteltu pohjavedenotto ei vaikuta Olvassuon
Natura-alueelle, koska Viinivaaran ja Olvassuon Natura-alueen välillä ei ole hydrologista
yhteyttä.
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Vaikutukset Natura-alueen eheyteen (koskemattomuus)
Nykyisessä laajuudessaan hankkeen aiheuttamat hydrologiset muutokset kohdistuvat pieneen osaan Natura-alueesta. Vaikutukset eivät muuta Natura-alueen nykyisiä ekologisia
prosesseja kokonaisuutena, joten lajien elinpiirit ja linnuston ruokailu- ja pesimäalueet säilyvät. Pohjavedenotto muuttaa paikallisesti hydrologisia suhteita suoalueella, mihin sijoittuu aapasuot, letot, vaihettumissuot ja rantasuot sekä lähteet ja lähdesuot luontotyyppiä.
Vaikutukset arvioidaan letot sekä lähteet ja lähdesuot luontotyyppien osalta niiden herkkyys muutokselle huomioiden kohtalaisiksi. Muiden luontotyyppien osalta vaikutukset ovat
vähäisiä tai merkityksettömiä.
Mustakorven alueen lettoihin ja sen myötä lapinsirppisammaleen kasvupaikkaan kohdistuvat vaikutukset saattavat olla jopa kohtalaisia, sillä vedenpainetason muutoskäyrät ovat
lettojen esiintymisalueella luokkaa 0,50–0,25 metriä. Suovedenpinnantason muutos näkyy
väli- ja rimpipintaisten lettojen lajistossa helpommin, kuin paksuturpeisemmilla ja happamammilla soilla. Lähteiden osalta lähteen nro 34 hydrologiset olosuhteet muuttuvat noin
22 %, mistä aiheutuvaa muutosta kohteen ominaisuuksissa ja luonnontilassa voidaan pitää
kohtalaisena. Lisäksi 26a lähteeseen ja yhteen tihkupintaan muodostuu todennäköisesti
kohtalaisia vaikutuksia. Muille lähteille kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Lapinsirppisammalen kasvupaikkaolosuhteet ovat sidoksissa trofiatasoa enemmän suovesien liikkeeseen ja sen ylläpitämään avoimeen kasvupaikkaan. Virtausmallinnusten mukaan
painetaso ja virtaamat eivät siinä määrin muutu, että lapinsirppisammalen elinolosuhteet
nykyisestä oleellisesti muuttuisivat. Laji on harvalukuinen ja sen esiintymiä on taantunut
muista syöstä johtuen. Lapinsirppisammalen suotuisan suojelun tason ja Olvassuon esiintymien tilan ei arvioida oleellisesti muuttuvan hankkeen johdosta.
Kokonaisuutena arvioiden Natura-alueen herkimpien suoluontotyyppien ja lähteiden ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät hankkeen nykyisillä vedenottomäärillä ja Kälväsvaaralle
sijoittuvilla kahdella vedenottamolla.
Olvassuo on laaja, runsasvetinen ja yksi edustavimmista aapasuokokonaisuuksista maassamme. Alueen suojelun olennaiset arvot ja ekologinen toimintakyky säilyvät hyvinä edelleen hankkeen toteutuessa nykyisillä vedenottomäärillä. Alueen eheyteen hankkeella on
vähäinen kielteinen vaikutus. Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten
suuruus ja merkittävyys sekä merkittävyys eheyden kannalta, on esitetty tiivistetysti kuvassa 71.
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Kuva 71.

Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten suuruus ja merkittävyys sekä merkittävyys eheyden kannalta.
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Lieventävät toimenpiteet
Vesipinnan muutoksia suolla voidaan lieventää vähentämällä suolta lähtevää ulosvirtausta
ennallistamalla suon laita-alueita. Olvassuon eteläosan alueella on jo toteutettu ennallistamistoimia, joiden vaikutus ei ollut aivan toivotun kaltainen (Aapala ym. 2013). Ennallistamisen aiheuttamat muutokset Olvassuon eteläosan hydrologiassa on vielä osittain näkymättä ja ennallistamisen aiheuttamia muutoksia seurataan. Nykytilanteessa Olvassuon Natura -alueen reunoilla on vielä runsaasti ojitettuja alueita, mm. alueen länsipuolella. Ojitusten tukkiminen pidentää veden viipymää ja voi omalta osaltaan vaikuttaa lieventävästi
pohjaveden paineen alentumiseen ja toisaalta lisätä pohjaveden imeytymistä maaperään
sekä varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella että sen ulkopuolella. Entisellä ojikkoalueella tapahtuu pohjaveden suotautumista maaperään, vaikka lausunnoissa on todettu
ennallistamisen lisäävän vain pintavesien määrää.
Länsipuolen ojitusten tukkiminen saattaisi vaikuttaa positiivisesti vesitasealueelle 1 sijoittuviin lettoihin ja lapinsirppisammalen kasvupaikoille. Lisäksi voidaan esittää korvaavien lähteiden ennallistamista Natura-alueen muissa osissa, jotta lähdeluontotyypit alueellisesti olisivat hyvin edustettuina ja lähteiden lajiston elinympäristöä voidaan säilyttää laajemmin.
Esitetyt lievennystoimet eivät muuta arvioinnin loppupäätelmiä.

7.

Vaikutusten seuranta
Vaikutusten seurannalla pyritään selvittämään, että suojeluarvoille mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset ovat arvion mukaisia ja että mahdolliset lieventävät toimenpiteet toimivat
kuten on suunniteltu. Seurannalla tuotetaan myös tietoa odottamattomista vaikutuksista.
Seurannassa keskitytään erityisesti Olvassuon ja Leväsuon aapasuoalueen läpivirtaussoiden laajamittaiseen tarkkailuun.
Olvassuon Natura-alueen seurannassa painottuvat lähteet, lähdesuot ja letot (aapasuot),
pienet joet ja purot, puustoiset suot sekä erityisesti suojeltavan lapinsirppisammaleen potentiaalisen esiintymisalueen olosuhteet. Seuranta perustuu pohjaveden ja pintaveden
suhdemuutoksen, vedenlaadun, suovesien pinnantason tarkkailuun, trofiatason säilymiseen
sekä lähteisyyttä ja lettoisuutta indikoivan sammallajiston esiintymiseen sekä sammalten
lajisuhteisiin.
Seuranta tapahtuu kasvillisuuskoealoilla ja laserkeilauksella. Lisäksi seuranta kohdistetaan
suoveden laatuun sekä lapinsirppisammalen ja kiiltosirppisammalen esiintymiin. Samoin
seurataan pohjaveden ja pintaveden suhdemuutosta isotooppitutkimuksella, jolla saadaan
nopeasti selvitettyä pohjavedenoton vaikutuksia, koska kasvillisuus reagoi suhteellisen hitaasti muuttuvaan hydrologiseen tilanteeseen, jolloin on vaarana, että pohjavedenoton
vaikutuksia ei pystytä huomaamaan nopeasti.

7.1.

Laserkeilaus
Laserkeilausmittaus kohdistetaan Olvassuon keskeiselle osalle ja Leväsuolle. Sillä saadaan
luotettava kuva suon pinnan muodosta (mätäs- ja rimpipinnat) ja suoveden tasoista. Keilaus tehdään kuvauslennokilla tai kuvauskopterilla (drone) alle 100 m lentokorkeudessa,
jolloin saadaan kartoitettua tarkasti suon pinnanmuodot ja vedenpinnan tasot. Mittaus voidaan tehdä millimetriluokan laserkeilaimella, jolla pistetarkkuus on alle 1 cm ja enimmäistoimintasäde alle 300 m.
Laserkeilaus tehdään ennen toiminnan alkua ja se toistetaan 2 vuoden välein. Tutkimuskertoja on yhteensä neljä, jonka jälkeen arvioidaan seurannan jatkotarve.

7.2.

Veden isotooppikoostumus suon pinnassa
Isotooppikoostumusseurannassa seurataan Olvassuon ja Leväsuon pohjaveden tihkumisalueelta hapen ja vedyn isotooppikoostumusta, jolloin selviää se, tapahtuuko aapasuon
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osalla pohjaveden ja pintaveden välisessä suhteessa olennaisia muutoksia. Seurantakohteena on myös Leililampi ja Lummelampi. Näiden lampien seurannalla varmistetaan, että
vaikutuksia ei lampiin muodostu.
Suovesien ja lampien veden isotooppikoostumusseuranta aloitetaan ennen toiminnan alkua
ja se toistetaan 2 vuoden välein. Tutkimuskertoja on yhteensä neljä, jonka jälkeen arvioidaan seurannan jatkotarve.

7.3.

Kasvillisuusseuranta
Kasvillisuusseurannalla havainnoidaan, missä määrin pohjaveden otto vaikuttaa Olvassuon
ja Leväsuon alueen kasvillisuuteen ja kasvilajistoon. Kasvillisuusseuranta tehdään kasvillisuuskoealoilla, jota sijoitetaan Olvassuon Natura-alueen Mustakorven (luontotyypit: aapasuot, letot) ja Kiiskiojan ympäristöön (luontotyypit: pienet joet ja purot sekä lähteet ja
lähdesuot), Kiiskiojan itäpuolen kausikostealle suolle (luontotyypit: vaihettumissuot ja rantasuot), Leväsuon pohjoisosalle luontotyypit: puustoiset suot, lähteet ja lähdesuot), Leväsuolle (luontotyypit: aapasuot ja letot), Leväojan varteen (lettorikon kasvupaikka ja
luontotyypit: puustoiset suot ja letot) ja Leväojan pohjoispuolelle (lähteet ja lähdesuot). Lisäksi seurannassa on lähde nro 34, lähde nro 26 ja tihkupinta Uusi5 (luontotyyppi: lähteet
ja lähdesuot). Koealat merkitään maastoon muovi- tai alumiini- tai puupaaluin. Seurantakohteiden sijainti ilmenee kuvasta 72.
Seuranta perustuu suovesien pinnantason tarkkailuun, trofiatason säilymiseen sekä erityisesti lähteisyyttä ja luhtasuutta, lettoisuutta indikoivan sammallajiston esiintymiseen sekä
sammalten lajisuhteisiin.

Kuva 72.

Kasvillisuusseuranta-alueet.
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Aapasuot, letot sekä vaihettumissuot ja rantasuot:
Koeala on kooltaan 10 x 10 m. Koealan nurkkiin ja keskelle sijoitetaan viisi (5) 1 x 1 m
kasvillisuuskoealaa, jolla tapahtuu putkilo- ja sammallajiston seuranta. Kosteuspintojen
(mätäs-, väli-, rimpi- ja vesipinta) seuranta tapahtuu koealan 10 m sivuilta (40 m). Koealalle sijoitetaan pintaturvekerrokseen yltävä pohjavesiputki (noin 0,5 m syvyyteen), josta
mitataan veden pinnan korkeus. Lisäksi mitataan suoveden lämpötila.
-

Olvassuon Mustakorpi (Olv1): alueelle sijoitetaan kolme (3) koealaa

-

Kiiskiojan itäpuolen kausikostea suo (Olv3): alueelle sijoitetaan yksi (1) koealaa

-

Leväsuo (Olv8): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa

Yhteensä kolme koealaa, joilla on 15 kasvillisuuskoealaa.
Puustoiset suot, pienet joet ja purot sekä lähteet ja lähdesuot:
Koeala on kooltaan 1 x 1 m, jolla tapahtuu putkilo- ja sammallajiston seuranta. Lisäksi mitataan suoveden lämpötila.
-

Kiiskiojan ympäristö (Olv2): alueelle sijoitetaan viisi (5) koealaa

-

Lähde nro 34 (Olv4): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa.

-

Lähde nro 26a (Olv5): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa.

-

Leväsuon pohjoisosa (Olv6): alueelle sijoitetaan neljä (4) koealaa

-

Leväojan varsi (Olv7): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa

-

Leväojan pohjoispuoli (Olv9): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa

-

Leväojan varsi (Olv10): alueelle sijoitetaan neljä (4) koealaa

-

Tihkupinta Uusi5 (Olv11): alueelle sijoitetaan kaksi (2) koealaa.

Yhteensä 23 kasvillisuuskoealaa. Koealojen perustaminen ja seuranta tapahtuu kesä–
elokuun välisenä aikana. Koealojen perustamisen jälkeen seurantaa tehdään joka vuosi ennen vedenoton aloittamista. Seuranta on aloitettava vähintään kaksi vuotta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan aikana seuranta toistetaan 2 vuoden välein. Tutkimuskertoja
on yhteensä seitsemän, jonka jälkeen arvioidaan seurannan jatkotarve.

Taulukko 14. Olvassuon kasvillisuusseurantakohteet.
Kohdetunnus

Seurantakohde

Tila nro

Olv1

Mustakorpi

889-891-1-1

Olv2

Kiiskiojan ympäristö

889-991-10

Olv3

889-991-10

Olv4

Kiiskiojan itäpuolen
kausikostea suo
Lähde nro 34

Olv5

Lähde nro 26a

889-991-10

Olv6

Leväsuon pohjoisosa

889-891-1-5

Olv7

Leväsuo

889-891-1-5

Olv8

Leväojan varsi

889-891-1-5

Olv9

Leväojan pohjoispuoli

889-893-10-1

Olv10

Leväojan varsi

889-891-1-5

Olv11

Tihkupinta Uusi5

889-893-10-1
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Lapinsirppisammaleen ja kiiltosirppisammaleen seuranta
Lapinsirppisammaleen ja kiiltosirppisammaleen seuranta tapahtuu kasvillisuusseurannan
kiinteillä kasvillisuuskoealoilla (1 x 1 m). Koealat sijoitetaan kasvillisuusseurantakoealoille
Olv1 ja Olv8.
Kiiltosirppisammaleen voi tunnistaa maastossa, mutta lapinsirppisammaleen tunnistus ensimmäisellä seurantakerralla vaatii näytteenottoa ja lajin varmistusta mikroskoopin avulla.
Näytteenotossa huomioidaan, että lapinsirppisammaleen kasvustot ovat pieniä, joten näytteen koko on pieni, mutta riittävä lajin tunnistukseen. Myöhemmässä vaiheessa näytteen
ottoa ei välttämättä tarvita, kun seurannasta vastaa lajit hyvin tunteva ammattitaitoinen
biologi.
Lajien peitteisyys (%) arvioidaan kasvillisuuskoealalta ja sen lisäksi kasvillisuuskoealalta
laaditaan piirros lapin- ja kiiltosirppisammaleen sijoittumisesta koealalle ja koeala valokuvataan. Lisäksi arvioidaan seurantakoealan (10 x 10 m) sisäpuolella olevien kasvustojen
laajuus.
Seuranta on aloitettava vähintään kaksi vuotta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan
aikana seuranta toistetaan 2 vuoden välein. Tutkimuskertoja on yhteensä seitsemän, jonka
jälkeen arvioidaan seurannan jatkotarve.

7.5.

Vedenlaadun seuranta
Leväsuolta on otettu Suometsäerämaa Life-projektin yhteydessä vuosina 2003 ja 2004 lapinsirppisammaleen kasvupaikalta vesinäytteitä imupumpulla 2 l näytekammioon, josta
näyte dekantoitiin varsinaisiin näytepulloihin (Wiiskanta 2005). Vesinäytteestä analysoitiin
pH, alkaliniteetti, kemiallinen hapentarve, natrium-, kalsium-, magnesium-, tyyppi- ja fosforipitoisuus. Näytteet otettiin keväällä, kesällä ja syksyllä.
Vedenlaadun seuranta kohdistetaan Leväsuon näytepaikan lisäksi Olassuon lapinsirppisammaleen ja kiiltosirppisammaleen kasvupaikoille. Näytteet otetaan keväällä, kesällä ja
syksyllä. Vesinäytteet otetaan ennen toiminnan alkua ja se toistetaan 2 vuoden välein.
Niistä analysoidaan pH, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, natrium-, kalsium-, magnesium-, tyyppi- ja fosforipitoisuus. Seuranta tehdään kerran ennen toiminnan alkua ja se
toistetaan 2 vuoden välein. Tutkimuskertoja on yhteensä neljä, jonka jälkeen arvioidaan
seurannan jatkotarve. Näytteenoton yhteydessä mitataan suoveden lämpötila.
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Viinivaara-hankkeessa suunnitellaan Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueita käytettäväksi pohjavedenottoon. Tällä varmistettaisi kanta-Oulun vedenhankintaa. Alueelta hyödynnettävän
pohjaveden määrä tullee olemaan 11 000 m3/d, josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu
otettavan 8 000 m3/d ja Kälväsvaarasta 3 000 m3/d. Hankealueen Kälväsvaaran alue sijoittuu osittain Olvassuon Natura-alueelle (FI1103829) ja hankkeen vaikutukset ulottuvat
Natura-alueelle.
Olvassuon Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ovat pääosin soiden ja
pienvesien luontotyyppejä, mutta alueen suojeluperusteissa esiintyy myös metsien luontotyyppejä. Suojeluperusteena on lisäksi luontodirektiiviin liitteen II lajeja sekä lintudirektiivin liitteen I lajeja.
Oulun Veden Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavedenottohanke aiheuttaa mallinnusten mukaan muutoksia pohjavesitaseessa ja virtaamissa Olvassuon Natura-alueella. Olvassuo on
laaja, runsasvetinen ja yksi edustavimmista aapasuokokonaisuuksista maassamme. Tässä
Natura-arvioinnissa on tarkasteltu näiden vaikutusten suuruutta ja merkittävyyttä Naturaalueen suojeluperusteille sekä alueen eheydelle.
Viinivaara-Kälväsvaara
pohjavedenottohankkeen
vaikutuksista
Olvassuon
Naturaalueeseen on arvioitu luonnonsuojelulain 65 § mukaisessa Natura-arvioinnissa, joka on
valmistunut marraskuussa 2016 (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Metsähallitus antoi lausuntonsa Natura-arvioinnista 26.6.2017 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 12.7.2017.
Oulun Vesi on nähnyt tarpeelliseksi täydentää Natura-arviointia syksyllä 2017 erityisesti
aapasuot, lähde ja lähdesuot, letot sekä pikkujoet ja purot –luontotyyppien osalta. Hankkeen vaikutukset suojeluperusteisiin on pystytty tunnistamaan riittävällä tarkkuudella ja
tietämys Olvassuon hydrologisista olosuhteista on varsin hyvä. Arvioinnissa on annettu
vastaus niihin esitettyihin asioihin ja puutteisiin, jotka on esitetty aikaisemmasta arvioinnista annetuissa lausunnoissa. Arvioinnissa mm. kuvataan Olvassuon Natura-alueen erityisarvoa ylläpitävä perkolaatio eli läpivirtaus. Tarkastelussa on mukana kaikki alueen tunnetut lähteet ja arviointi on tehty riittävän kattavana.
Mallinnuksessa on tarkasteltu pohjaveden pinnan alenema ei suoraan ilmene suovesien tasossa. Suovesien vedenpinnatasoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa haasteita asettaa myös alueelle sijoittuvat orsivesivaikutteiset suot ja alueet Kälväsvaaran harjulla sekä
Olvassuon eteläosissa suoritetut suon ennallistamistoimet, joiden vaikutukset ovat osittain
vielä ilmenemättä. Orsivesien yläpuoliselle alueelle varsinaisen pohjavedenpainetason
alenema ei välttämättä vaikuta lainkaan. Varsinaisella pohjaveden purkautumisalueella Olvassuon Mustakorven ympäristössä sekä Leväsuolla, vaikutukset ovat alle senttimetrin
suovedenpinnantasossa.
Arviointiin liittyy epävarmuutta siitä, miten suuri on suon ja lähteiden keskimääräinen ja
toisaalta ääriolosuhteiden aiheuttama veden pinnantason muutos ja vaikuttaako muutos
suojeltujen luontotyyppien ravinnetasoon. Arviointiin liittyvät epävarmuudet eivät olennaisesti ole vaikuttaneet vaikutusten tunnistamiseen tai niiden merkittävyyden arviointiin.
Hankkeesta ei muodostu suoria vaikutuksia luontotyypeille tai lajeille. Muutokset ovat välillisiä, etenkin alueella jossa esiintyy pohjavesivaikutuksen lisäksi orsivesivaikutteisia tihkupintoja ja lähteitä, ennallistettuja kohteita sekä ravinteisia ja turpeen korkean pH:n omaavia suotyyppejä.
Useimmille Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä hankkeen aiheuttamat hydrologiaa muuttavat vaikutukset ovat pääosin merkityksettömiä luontotyyppien laajuus ja sijainti huomioiden. Olvassuon eteläosissa, Mustakorven lähialueella oleville soille ja
lähteille aiheutuu potentiaalisimmat muutosvaikutukset. Lisäksi lieviä muutosvaikutuksia
aiheutuu Leväsuon pohjoisosien luontotyypeille.
Aapasoiden osalta vaikutuksia kohdistuu vain pieneen osaan väli-rimpipintaisten aapasoiden luontotyypeistä suhteessa luontotyypin kattavuuteen koko Natura-alueella. Hanke
saattaa kaventaa luontotyypin pinta-alaa sen edustavimmilla osin eli rimpisten meso-
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eutrofisten lettojen alueella, mutta ei uhkaa luontotyypin säilymistä Natura-alueella, joten
vaikutus jää merkittävyydeltään kohtalaiseksi. Lähteiden ja lähdesoiden sekä lettojen sijoittuminen osin aapasoiden luontotyypille aiheuttaa luontotyyppien esittämisessä ja vaikutusarvioinnissa toistoa.
Laajasti tarkastellen lähteet ja lähdesuot -luontotyypille vaikutukset ovat kahden lähteen
osalta kohtalaisia, huomioiden lähteiden nykyinen luonnontila. Pääosin Natura-alueella sijaitseville lähteille aiheutuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Luontotyyppivaikutusten (letot, aapasuot) myötä myös kahden suojeluperusteena olevan sammallajin kasvupaikoille
aiheutuu mahdollinen muutosuhka pitkällä aikavälillä, mutta lajien suotuisan suojeluntason
ei arvioida heikkenevän Natura-alueen esiintymien osalta. Uusimman tiedon mukaan lapinja kiiltosirppisammalten esiintymät Olvassuon alueella ovat heikentyneet 1990-luvun tiedoista.
Olvassuohon on kohdistunut jo aiemmin sen hydrologiaa heikentäviä vaikutuksia valumaalueen metsätalousojitusten myötä. Metsähallitus on toteuttanut ennallistamistoimia ojitetulla Olvassuon eteläosalla. Toimilla on pyritty palauttamaan ojitetun suon olosuhteita
luonnontilaan. Ennallistettu ojitusalue ei sijoitu varsinaiselle pohjaveden purkautumisalueelle ja pohjavedenotto ei heikennä ennallistamistoimien tuloksia. Pohjavedenoton ja ennallistamisen yhteisvaikutukset luontoarvoille ovat merkittävyydeltään vähäisiä.
Pohjavesihankkeen aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyttä on myös tarkasteltu
Natura-alueen eheyden kannalta. Kokonaisuutena arvioiden Natura-alueen herkempien
suoluontotyyppien ja lähteiden ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät hyvänä nykyisellä
hankelaajuudella, eikä hanke vaikuta haitallisesti koko Natura-alueen eheyteen. Olvassuon
vesitasapaino ja alueen suojelun olennaiset arvot sekä ekologinen toimintakyky säilyvät
pohjavesihankkeen toteutuessa nykyisillä vedenottomäärillä. Pohjavedenotto ei aiheuta
merkittävää heikennystä Olvassuon Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajeille tai niiden elinympäristöille.
Lieventävänä toimena vedenoton vaikutuksille lähteet ja lähdesuot -luontotyypin osalta
voidaan tutkia mahdollisuuksia edelleen ennallistaa lettoisten ja lähteisten soiden vesitasapainoa tukkimalla Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvia ojituksia, etenkin Iso Olvasjärven
länsipuolella. Esitetyt lievennystoimet eivät muuta arvioinnin loppupäätelmiä.
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