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1 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 m3/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. Vaikutusarviointi perustuu vuonna 2016 laadittuun pohjavesimallinnukseen. Hankkeen vesilain mukainen vedenoton lupahakemus on tarkoitus jättää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vuoden
2017 alussa.
Pohjavesihankkeen Kälväsvaaran alue sijoittuu osittain Olvassuon Natura-alueelle
(FI1103829) ja hankkeella saattaa olla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin, joten
Viinivaara-Kälväsvaaran vedenottohankkeesta on laadittu tämä luonnonsuojelulain 65 §:n
mukainen Natura-arviointi. Hankkeen vaikutuksia Kiiminkijoen Natura-alueelle on arvioitu
erikseen (Pöyry Finland Oy 2016).
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2 VEDENOTTAHANKKEEN SIJAINTI JA TAUSTAT
2.1 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.

2.2 Hankkeen taustat
2.2.1 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 kanFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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ta-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.

2.2.2 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 kokoajan 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 m3/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.
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
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m³/d. Tämä olisi vähentänyt vastaavasti vedenottokaivojen itäpuolelle Olvassuon aapasuoalueelle purkautuvan pohjaveden määrää.
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 3). 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). Vaasan hallinto-oikeus päätöksellään 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-kohteen valintaperusteena 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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Kuva 2. Vuoden 1999 Natura‐arvioinnin pohjalla olleen vedenottoratkaisun sekä nykyisen hankkeen vedenotta‐
moiden sijainnit Natura‐alueen lähialueella.
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3 LÄHTÖTIEDOT JA ARVIOINTIMENETELMÄT
3.1 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, 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 Natura-alueen 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, jonka tuloksia on voitu hyödyntää tässä Natura-arvioinnissa.
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. Ra‐
portoitu kolmessa julkaisussa (Heikkilä, ym. 1999 ja 2001, Rehell, ym. 2000).



Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavesimallinnus, virtaussimulaatiot (Pöyry 2016)



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



Viinivaaran pohjavesihanke, vaikutukset vesistöjen vesimääriin ja vedenlaatuun (Pöyry 2016)



Natura ‐luontotyypit, SutiGis‐paikkatietoaineisto (Metsähallitus / Määttä 10.8.2016)



Viinivaara‐Kälväsvaaran lähdeinventoinnit (Oulun Vesi 2016)



Olvassuon Natura 2000‐alueen käyttö‐ ja hoitosuunnitelma (Metsähallitus 2007)
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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, ja siihen ovat osallistuneet 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 on ollut 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).

Aineisto

Vaikutus
mekanismit ja
vaikutusalue

Suojeluperusteet
ja hankkeen
vaikutukset
niihin

Yhteisvaikutuk
set

Vaikutukset
eheyteen

Lieventävät
toimenpiteet

Vaikutusten
seuranta

Kuva 3. Natura‐arvioinnin vaiheet

3.2 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).
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.
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Kuva 4. Kälväsvaaralle määritellyt vesitasealueet (Pöyry 2016).

3.3 Arvioinnin epävarmuustekijät
3.3.1 Käytettävissä olevat aineistot
Arvioinnin yksi keskeisin lähtötieto 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.
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1999, 2001 ja Rehell, ym. 2000). Soiden ravinnetaloudesta ja suovesien liikkumisesta Kälväsvaaran ympäristössä on saatu hyvä käsitys edellä mainittujen tutkimusten perusteella.
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
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 antavat kattavan kuvan lähteiden luontotyyppien sijainnista ja
edustavuudesta arvioinnin pohjaksi.
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.

3.3.2 Vaikutusarvioinnin luotettavuus
Esitetyistä arviointiin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta vaikutusarviointia ja sen pohjalla ollutta aineistoa sekä 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 lähdeinventointien (vuoden 2016 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.

3.4 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
voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto
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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.

3.5 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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3.6 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 elinym‐
päristöjen 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).
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 merkittä‐
vään 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 Natura‐
alueella 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 Natu‐
ra‐alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

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 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. Tuomioistuin 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
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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).
Vaikutuksen merkittävyys
Kriteerit
Merkittävä kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäi‐
seen 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 vaiku‐
tus 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 ennalliste‐
taan.

Ei vaikutuksia

Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suuntaan.
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3.7 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 toteuttama Olvassuon ennallistamishanke, missä Olvassuon eteläreunan 140 hehtaarin ojitusaluetta ennallistettiin vuosina 1998 ja 2004
(Aapala ym. 2013).

Kuva 5. Metsähallituksen soiden ennallistamiskohteet Olvassuon Natura‐alueella (Metsähallitus 10/2016).
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4 VAIKUTUSMEKANISMIT JA VAIKUTUSALUE
4.1 Yleistä
Pohjavedenotto alentaa pohjavedenpinnantasoa jossain määrin Olvassuon Natura-alueella
(Pohjaveden virtaussimulaatiot, Pöyry 2016 a). Tämän seurauksena pohjavesivaikutteisten
soiden, lähteiden ja purojen pohjavesipurkauma saattaa alentua osassa Olvassuon Naturaaluetta. Kälväsvaaran alueella toteutettavaksi suunniteltua pohjavedenottoa (3 000 m3/d)
kuvaavien virtausmallisimulaatioiden perusteella pohjavedenpinnantasoon kohdistuvat vaikutukset rajoittuisivat Kälväsvaaran pohjavesialueen lounaisosaan ja vedenottokaivojen läheisyyteen (Pöyry 2016 a). Virtausmallisimulaatioiden perusteella vedenoton vaikutukset
pohjaveden purkautumiseen kohdistuisivat lähinnä vedenottokaivojen eteläpuoleiseen alueeseen, mutta näkyvät myös Kälväsvaaran pohjoispuolella sekä mahdollisesti lievinä vaaran itäpuolella. Toinen vedenottamoista sijoittuu Kälväsvaaran eteläreunalla Olvassuon Natura-alueelle, mutta sen alueella ei ole määriteltyä Natura-luontotyyppiä. Ottamon rakentamisen vaikutukset eivät sijoitu suojeluperusteena oleville luontotyypeille. Vedenottamon
(por 25) alueella on nykyisin tuore avohakkuu.
Pohjaveden vaikutusalueelle sijoittuu suojeluperusteena olevista luontotyypeistä lähteet ja
lähdesuot sekä vaihettumis- ja rantasoiden, aapasoiden ja keidassoiden aluetta Kälväsvaaran pohjoispuolella sekä Olvassuolle virtaava Piltuanjoki. Kirkaslammen sekä Pieni Kirkaslammen vedenpinnan tasotietojen (Kirkaslampi noin +140 ja Pieni Kirkaslampi noin +159)
ja pohjavedenpinnantasotietojen perusteella edellä mainituista lammista ei ole hydrologista
yhteyttä suunniteltujen vedenottokaivojen (Por25 ja 5/3) alueelle (Pöyry 2016a).
Nykyisellään Kälväsvaaran alueella muodostuvasta pohjavedestä (reilu 15 000 m3/d, Pöyry
2016 a) pääosa purkautuu vesitasealueilla 1, 6 ja 7 (Pöyry 2016a: Pohjaveden virtaussimulaatiot, karttaliite 4), joista vesitasealue 1 on Kälväsvaaran pohjoispuolella Olvassuon
Natura-alueella olevaa aapasuota ja alueet 6 ja 7 Kälväsvaaran eteläpuolella Natura-alueen
ulkopuolella.

Kuva 6. Kälväsvaaran pohjavesialue ja virtausmallinnuksen mukaiset pohjavedenpinnantason alenemakäyrät. Ve‐
sitasealueet osoittavat kerättyyn tietoon perustuen alueet, joille ja joiden kautta pohjavettä poistuu.
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4.2 Pohjavesien määrän muutokset
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. Pohjavesivaikutteisen
suon ravinne- ja kosteusolosuhteet voivat muuttua, jos vesipinta suolla laskee sekä pohjaja pintaveden suhde muuttuu. Voimakkaimmin vaikutukset esiintyvät alivirtaamatilanteissa
ja erityisesti alivirtaamien ääriolosuhteissa.
Pohjaveden purkautuminen vaikuttaa ravinteiden kulkeutumiseen. Pohjavesivaikutteiset
suot ovat tyypillisesti ravinteikkaampia, kuin sade- tai valumavesivaikutteiset 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.
Pöyryn (2016 a) pohjavesimallin mukaisesti (liite 3) vesitasealueella 1 pohjaveden purkautumisen muutos on -12 %. Pohjavesi esiintyy kerroksellisena ja vaikutus muodostuu paineenmuutoksesta, jonka tarkkaa vaikutusta suoraan pintavedeksi purkautumiseen ei voida
lukuna ilmoittaa. Hydrogeologisen asiantuntija-arvion mukaan paineenmuutoksen kautta
aiheutuva vaikutus suovedenpinnantasoon olisi millimetreistä muutamaan senttimetriin.
Vesitasealueelle 1 sijoittuu aapasuoluontotyyppiä sekä lettoja.
Hyvin pieni osa aapasuoluontotyypistä sijoittuu vesitasealueelle 9, jolla virtaamamuutoksen
arvioidaan olevan -26 %. Olvassuon Natura-alueen puolelle sijoittuvan lähteen 26 osalta
pohjaveden purkauman muutoksen arvioidaan olevan -18 %, lähteen 34 osalta -22 %, lähteen 27 osalta -2 %, lähteen 28 osalta -2 %, lähteen 29 osalta -4 % sekä lähteen 12 (Kälväsvaara W) osalta + 11 %, mikä johtuu lappopumppauksen lopettamisesta.
Suojeluperusteena esitetyistä luototyypeistä Kälväsvaaran pohjavesipurkaumista vettä ja
ravinteita saavia ovat lähteet ja lähdesuot, 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 (Rehell 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.
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5 OLVASSUON NATURA-ALUE (FI1103829)
5.1 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).

Kuva 7. Olvassuon koko Natura‐alueen rajaus ja sijoittuminen suhteessa lähimpiin luokiteltuihin pohjavesialueisiin.
Vaikutustarkastelu perustuu Kälväsvaaran pohjavesialueelle sijoittuvien kahden vedenottamon mallinnustietoihin.
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5.2 Suojeluperusteet
5.2.1 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Olvassuon Natura-alueen suojeluperusteina mainitut luontotyypit ovat pääosin soiden ja
pienvesien luontotyyppejä, mutta myös metsien luontotyyppejä alueen suojeluperusteissa
esiintyy. 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 4).
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. Lettojen sijaintitietoa
ja laajuutta ei ole esitetty Metsähallituksen paikkatietokannassa lainkaan, vaan ne sisältyvät kuvioaineistossa aapasuot tai puustoiset suot luontotyyppeihin. Metsähallituksen paikkatietoaineistoissa alueelle sijoittuu vaihettumissuot ja rantasuot luontotyyppiä, mutta Natura-tietolomakkeella tai päivitystiedoissa tätä ei ole esitetty suojeluperusteena.
Taulukko 4. Natura‐alueen suojeluperusteissa mainitut luontodirektiivin (92/42/EEC) liitteen I mukaiset luontotyypit, niiden
peittävyys, edustavuus sekä yleisarviointi Natura‐tietolomakkeen (Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mukaan. Priori‐
soidut luontotyypit on merkitty tähdellä. Yleisarviointi on kokonaisarviointi alueen merkityksestä kyseisen luontotyypin suojelul‐
le.
Koodi
Natura‐luontotyyppi
Peittävyys (%)
Edustavuus
Yleisarviointi
3160

Humuspitoiset lammet ja järvet

1

erinomainen

on merkitystä

3110

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 5. 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.
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*

1420

7160

Lähteet ja lähdesuot

300

20

7230

Letot

7310

Aapasuot*

18140

542

9010

Luonnonmetsät*

3160

9050

Lehdot

10

9060

Harjumetsät+

813

91D0

Puustoiset suot*

3125
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5.2.2 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).

5.2.3 Lintudirektiivin liitteen I lajit
Lintudirektiivin lajiston osalta Natura-alueen suojeluperusteissa on tyypillisiä laajojen aapasoiden, pienvesien ja vanhojen metsien lintulajeja.
Taulukko 6. Natura‐tietolomakkeella (Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mainitut lintudirektiivin
(2009/147/EY) liitteen I lintulajit, jotka ovat alueen suojeluperusteena. Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tie‐
dot ovat salassapidettäviä.
Laji

Pesimäkanta
(paria)

Levähtävä kanta
(yksilöä)

Helmipöllö

Aegolius funereus

1‐10

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

51‐100

Palokärki

Dryocopus martius

3‐6

Pohjantikka

Picoides tridactylus

30‐40

Pyy

Bonasa bonasia

51‐100

Sinisuohaukka

Circus cyaneus

Suokukko

Philomachus pugnax

Suopöllö

Asio flammeus

Vesipääsky

Phalaropus lobatus

esiintyy

6‐10
101‐250

esiintyy

11‐50
1‐5

Taulukko 7. Natura‐tietolomakkeella (Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus 2005) mainitut alueen suojeluperusteena olevat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.
Laji
Metsähanhi

Anser fabalis

Pesimäkanta
(paria)
11‐50

Tavi

Anas crecca

esiintyy

Sinisorsa

Anas platyrhynchos

esiintyy

Telkkä

Bucephala clangula

yleinen

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 a, 40100 Jyväskylä
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Levähtävä kanta
(yksilöä)
esiintyy

10‐20

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

21 (39)

28.11.2016

Nuolihaukka

Falco subbuteo

10‐20

Töyhtöhyyppä

Vanellus vanellus

<100

Jänkäkurppa

Lymnocryptes minimus

11‐50

esiintyy

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

Taulukko 8. 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
Metsähanhi
Pyy
Teeri
Metso
Kaakkuri
Kuikka
Mehiläishaukka
Sinisuohaukka
Hiirihaukka
Tuulihaukka
Ampuhaukka
Nuolihaukka
Luhtahuitti
Kurki
Kapustarinta
Jänkäsirriäinen
Suokukko
Jänkäkurppa
Mustaviklo
Liro
Vesipääsky
Kalatiira
Hiiripöllö
Suopöllö
Helmipöllö
Palokärki
Pohjantikka
Keltavästäräkki
Sinipyrstö
Kivitasku
Idänuunilintu
Pikkusieppo
Pikkulepinkäinen
Pohjansirkku

Cygnus cygnus
Anser fabalis
Bonasa bonasia
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Gavia stellata
Gavia arctica
Pernis apivorus
Circus cyaneus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Porzana porzana
Grus grus
Pluvialis apricaria
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Tringa erythropus
Tringa glareola
Phalaropus lobatus
Sterna hirundo
Surnia ulula
Asio flammeus
Aegolius funereus
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Motacilla flava
Tarsiger cyanurus
Oenanthe oenanthe
Phylloscopus trochiloides
Ficedula parva
Lanius collurio
Emberiza rustica
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Pesimäkanta
(paria)
6‐10

Levähtävä kanta
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6 NATURA-ARVIOINTI
6.1 Vaikutukset Olvassuon Natura-alueeseen
6.1.1

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Aapasuot
Aapasuot on priorisoitu luontotyyppi. Koko Natura-alueen peittävyydestä suurimman osan
eli noin 60 % kattaa aapasuot luontotyyppi. Natura-tietolomakkeen päivityksessä luontotyypin pinta-alaksi ilmoitetaan 18 140 hehtaaria koko Natura-alueella.
Suoyhdistymätyyppinä aapasuot ovat muodostuneet alueille, joille ympäröivien kivennäismaiden vedet valuvat ja suot ovat keskiosistaan laiteita alempana. Aapasoilla on usein hyvin laajat valuma-alueet, mistä johtuen suovedenpinnantasot pysyvät suhteellisen tasaisina. Aapasoille tyypillistä on, että suo on suurimmalta osin välipintaista, jolloin vedenpinnan
taso on välittömästi sammalkerroksen alla. Mätäspintaisilla osuuksilla suovedet ovat alempana ja rimpipinnoissa suovesi on näkyvissä. Paksuturpeisille aapasuo-osille on tyypillistä,
että ne pidättävät suovesiä, jolloin ne eivät ole riippuvaisia pohjaveden pinnan alenemisesta samalla tavoin, kuin ohutturpeiset suot sekä lähdesuot ja lähteet. Aapasuon rimpipintaisilla osilla pohjaveden painetason lasku saattaa näkyä helpommin, kuin paksuturpeisemmilla välipinta- ja mätäsosilla.
Aapasuot luontotyypin alueelle ei kohdistu hankkeessa fyysistä rakentamista. Vedenottohankkeen potentiaaliset vaikutukset luontotyypille ilmenevät laajemmalla alueella pohjaveden painetason muutoksena etenkin alivirtaamatilanteissa. Jo 1-2 cm pysyvä alenema suovedenpinnantasossa saattaa vaikuttaa suon vesi- ja ravinnetalouteen. Pohjaveden paineenmuutoksen myötä pysyvästi laskeva suovedenpinnantaso voi pitkällä aikavälillä muuttaa aapasuon välipintaa mätäspinnaksi ja heikentää trofiatasoa. Tämä muutos ei ole täysin
eriteltävissä soiden luontaisen kehityksen tai aiemmin alueella suoritettujen ojitusten tai
ojikkojen ennallistamistoimien mukaisesta muutoksesta. Pohjaveden painetason alenemakäyrien osoittama esimerkiksi 1,0 metrin suuruinen alenema voi suoveden pinnantasossa
olla muutamista milleistä muutamaan senttiin. Tarkkaa painetason aleneman vaikutusta
pinnalla ilmeneviin suovesiin on vaikea ennustaa, etenkin kun Olvassuon alueelle sijoittuu
myös orsivesivaikutteisia soita (Heikkilä ym. 2001).
Mallinnuksen perusteella vedenoton alenemakäyrät ulottuvat Natura-alueella Kälväsvaaran
pohjoispuolelle, jossa esiintyy pääosin aapasuot (ja letot) luontotyyppiä. Pohjaveden muutoskäyrä osoittaa vedenpainetason alenemaa, joka luontotyypin alueella on 1,0 metristä
0,50 metriin ja edelleen siitä vähäisempään (kuva 8). Kyseiset pohjaveden muutoskäyrät
sijoittuvat orsivesivaikutteiselle alueelle (kuva 10), missä pohjaveden painetason muutos ei
välttämättä näy pintavesissä lainkaan. Varsinaisella pohjavesivaikutteisella aapasuon osalla
(vesitasealue 1), Mustakorven ympäristössä, alenema on korkeitaan 0,50 metriä ja tätä
vähäisempään. Painetason alenema näkyy suoveden pinnantasossa, mutta luku on painetason alenemaa (0,50 metriä) huomattavasti pienempi. Hydrogeologisen arvioin mukaan
suovedenpinnan taso muuttuu tällä alueella alle sentistä muutamaan senttiin. Suovedenpinnantason alenema on siten vähäistä vesitasealueella 1, ja tämä johtuu osittain orsivesivaikutteisen alueen sijoittumisesta Kälväsvaaran pohjoispuolelle.
Mätäspintaosuuden mahdollista lisääntymistä saattaa tapahtua Natura-alueen 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 8). Olvassuon eteläosiin sijoittuu suon ennallistamiskohteita (kuva 5) painetason alenemakäyrien
0,75–0,5 metrin alueella. Tällä Kälväsvaaran ja vesitasealueen 1 välisellä orsivesivaikutteisella alueella (kuva 10) pohjaveden painetason alenema ei todennäköisesti vaikuta lainkaan pintavesiin. Lisäksi ennallistamisella eli ojien tukkimisella voi olla päinvastaista vaikutusta suon mätäs- ja välipinnan osuuksiin.
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Olvassuon eteläosan aapasoilla välipintaisen suon trofiataso saattaa karuuntua, mikäli ravinteita tuova pohjavedenpurkauma ja virtaus pitkällä ajalla vähenevät ja luhtaisuus sen
sijaan lisääntyy 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 8).
Vedenoton aiheuttama suovedenpinnantason ja virtaaman muutoksen arvioidaan aiheuttavan suuruudeltaan vain 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. Muutos näkyy hitaasti, vasta vuosien kuluttua. Epävarmuutta muutoksen ilmenemiseen aiheuttaa alueen muu hydrologia sekä painetason
alenema-alueelle sijoittuva ennallistamiskohde, jonka aiheuttamat muutokset suon vesitasapainossa ovat osaltaan seurannassa ja näkyvät myös hitaasti. Lisäksi ilmastonmuutoksen ennustettu sadannan lisääntyminen lisää alueella suotautuvan pohjaveden määrää.
Mahdollisen luontotyypin ominaisuutta heikentävän vaikutuksen suuruus suhteessa koko
luontotyypin laajuuteen arvioidaan kokonaisuus huomioiden merkittävyydeltään vähäiseksi.
Kuva 8. Natura‐alueen eteläosan luontotyypit, pohjaveden muutoskäyrät (punaisella) sekä vesitasealueet esitet‐
tynä yksinkertaistetussa muodossa (numeroidut). Muutoskäyrät ja vesitasealueet on esitetty tarkemmin erillisra‐
porteissa (Pöyry 2016 a). Koko biotooppikartta suurempana raportin liitteessä 1. Punainen katkoviiva; Natura‐
alueen rajaus. Vihreä; aapasuot –luontotyyppi, ruskea; harjumetsät –luontotyyppi, keltainen; keidassuot –
luontotyyppi, sininen; karut kirkasvetiset järvet –luontotyyppi, purppura; vaihettumissuot ja rantasuot. Sinisellä
ympyrällä vedenottamot (2 kpl).
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Kuva 9. Olvassuon aapasuoaluetta Kälväsvaaran pohjoispuolella, lintutornista kuvattuna.

Kuva 10. Orsivesivaikutteinen alue Kirkaslammen pohjoispuolella. Arvio alueen laajuudesta olemassa olevan ai‐
neiston perusteella (Aapala, ym. 2013 ja Heikkilä ym. 1999 ja 2001).
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Kuva 11. Luontotyyppiä keidassuot Kälväsvaaran pohjoispuolella.

Puustoiset suot
Puustoiset suot on priorisoitu luontotyyppi. Tietolomakkeella esitetyn arvion mukaan luontotyyppi kattaa koko Natura-alueesta 10 % ja tietolomakkeen päivityksessä ilmoitetaan
sen pinta-alaksi 3125 hehtaaria. Luontotyyppiä sijoittuu erityisesti Piltuanjoen varsille aapasuon ja luonnonmetsien luontotyyppien joukossa. Luontotyypin alueelle ei kohdistu rakentamista. Luontotyyppiä sijoittuu hyvin vähän pohjavedenpainetason alenemakäyrälle
Kälväsvaaran pohjoispuolella. Puustoiset suot ovat paksuturpeisia ja laajalti mätäspintaisia.
Pohjavedenottohankkeella ei ole luontotyypin pinta-alaan tai edustavuuteen kohdistuvia
haitallisia vaikutuksia.
Keidassuot
Keidassuot on priorisoitu luontotyyppi. Tietolomakkeella esitetyn arvion mukaan luontotyyppi kattaa koko Natura-alueesta 10 % ja tietolomakkeen päivityksessä ilmoitetaan sen
pinta-alaksi 1420 hehtaaria. Luontotyyppiä sijoittuu erityisesti Kälväsvaaran laiteisiin, Pikku
Olvasjärven pohjoispuolelle sekä Leväsuolle Natura-alueen eteläosissa. 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.
Pikkujoet ja purot
Tietolomakkeella esitetyn arvion mukaan luontotyyppi kattaa koko Natura-alueesta 2 % ja
tietolomakkeen päivityksessä ilmoitetaan sen pinta-alaksi 20 hehtaaria. Luontotyyppi ei ole
priorisoitu. Olvassuon Natura-alueella luontotyyppiä sijoittuu Piltuanjoelle. Virtavesien kohdalla vedenoton vaikutukset kohdistuvat mahdollisiin virtaaman- ja sen seurauksena veden
laadun muutoksiin. Olvassuon Natura-alueella virtaavan Piltuanjoen osalta muutos on pohjavesimallinnuksen ja vesistötarkastelun (Pöyry 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 2016 b). Piltuanjokeen kohdistuvat vaikutukset ovat mallinnusten mukaan teoreettisia.
Virtavesien ravinnetasojen muutos olisi seurausta virtaaman muutoksesta. Luontotyypin
pinta-alaan tai edustavuuteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia pohjavedenottohankkeesta.
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Kuva 12. Luontotyyppiä lähteet ja lähdesuot Kälväsvaaran pohjoispuolella (lähde nro 26).

Letot
Natura-tietolomakkeella luontotyypin osuus koko Natura-alueesta on 1 % ja tietokannan
päivityksessä sen pinta-alaksi ilmoitetaan 542 hehtaaria. Luontotyyppi on priorisoitu. Lettojen luontotyyppiä ei ole esitetty Metsähallituksen Natura -luontotyyppien paikkatiedoissa.
Lettoja sijoittuu laajan aapasuot–luontotyypin alueelle. Metlan, vuonna 1998 laatiman inventoinnin perusteella lettoja sijoittuu etenkin Olvassuon keskiosiin ja Mustakorven alueelle. Uhanalaispaikkatietojen ja Metlan tutkimusten perusteella Natura-alueen eteläosalla,
Leväsuolla, on koivulettoa. 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 lähdesoiden esiintymistä alueella. 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.
Luontotyypille aiheutuvat vaikutukset muodostuvat suovedenpinnan mahdollisesta alenemisesta 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 pHtasoon. Aapasuot -luontotyypin alueelle Mustakorven ympäristössä sijoittuvat letot ovat
mallinnuksen muutoskäyrän 0,50–0,25 metrin tienoilla. 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.
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 kohtalaiseksi ja merkittävyydeltään vähäiseksi. Letot luontotyypin pinta-ala ei hankkeen johdosta vähene tai edustavuus heikkene ja letoilla esiintyvien
direktiivilajien esiintymismahdollisuudet edelleen säilyvät.
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Kuva 13. Luontotyypin lähteet ja lähdesuot (7160) sijoittuminen Natura‐tietokannan paikkatietojen perusteella (Metsähallitus
2016). Kuvassa lisäksi hankkeeseen liittyvien laajempien lähdeselvitysten aikana inventoidut lähteet (Viinivaara‐Kälväsvaaran läh‐
deselvitykset 2016) sekä mustalla kolmiolla merkittynä lappopumppaus.
Lähteet ja lähdesuot
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. Lähdesuot ja letot
luontotyyppien sijainti ja rajautuminen ovat arvioinnin epävarmuuksia. Luontotyyppien
paikkatietoaineiston mukaan (kuva 13.) lähteet ja lähdesuot luontotyyppiä sijoittuu pieninä
pistemäisinä kohteina Natura-alueelle (punaiset kohteet).
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 kuvassa 13. ja tiedot tiivistetysti taulukossa 9. 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. 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 vaikutFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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taa sammalten lajisuhteissa ja lähdelajiston esiintymisessä. 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.
Lähteeseen nro 12 (Kälväsvaara W) kohdistuva vaikutus on lievästi myönteinen tai tilanne
ei lähteen osalta muutu. Antoisuus on arvioitu kasvavan noin 10 %:lla, mikä johtuu sen lähialueella sijaitsevan lappopumppauksen poistumisesta ja vaikutuksesta lähteeseen tulevaan virtaamaan. Lähde nro 26 ja 27 sijoittuvat Kärkkäänjärven Hetesuon laiteeseen Natura-alueen itäosissa. Nykyisten vedenottamoiden sijainnilla ja vedenottomäärillä vaikutukset
näille lähteille jäävät vähäisiksi. Lähde nro 29 sijoittuu Natura-alueen kaakkoisosaan Leväsuolle. Mallinnuksen perusteella vedenoton muutosvaikutus lähteen virtaamalle on alle 5
%, joten vaikutukset olosuhteille jäävät tälläkin lähteellä vähäisiksi.

Taulukko 9. Hankkeen lähdeinventoinneissa vuonna 2016 Olvassuon Natura‐alueella tai sen lähialueella inventoidut lähteet ja niihin
kohdistuvat vaikutukset. Lähteen nro 12 (Kälväsvaara W) osalta mallinnus osoittaa vedenpainetason kasvavan (*), mihin vaikuttaa
sen lähistölle sijoittuvan lappopumppauksen poistuminen suunnitelmassa.
Vuonna 2016 inventoidut lähteet Natura-alueella
ID

Lyhyt kuvaus

12

Lähes luonnontilainen; lähteellä vanhoja rakenteita.
Mesotrofinen, avolähde ja puro, pulppuava, lähdelajistoa, ei uhanalaisia. Ympärillä saniais- ja metsäkortekorpea. Lähellä lappopumppaus, jonka poistuminen
vaikuttaa mallinnuksen tulokseen.

26

Vaikutus

Muuta

+ 10 % *

vähäinen
myönteinen

Natura-alueen rajalla.

Luonnontilainen, avolähteitä ja puroja, mesotrofinen,
laiteilla tupasvillarämeitä. Lähdelajistoa jonkin verran, ei uhanalaisia.

- 18 %

kohtalainen

Natura-alueella.
Mahdollinen
seurantakohde. Vastaavia lähteitä löytyy lähiseudulta.

27

Luonnontilaisuus hyvä, 2 avovesilähdettä, osittain
maanalainen piilopuro, tihkupintaa. Rahkasammalvaltainen, lähes mesotrofinen. Laiteilla oligotrofisia
nevarämeitä.

-2%

vähäinen

Natura-alueella.

28

Useita purkaumapisteitä, mesotrofinen, tihkupintaa
ja lähdepuro. Luonnontila muuttunut, kohteella katettu kaivo. Metsäkortekorpea ja kangasmaan soistumaa ympärillä. Lähdelajisto niukka, ei uhanalaisia.

-2%

vähäinen

Natura-alueella.

29

Yksi purkautumispiste, rahkasammalvaltainen uoma,
oligo-mesotrofinen, ei varsinaista lähdelajistoa. Tupasvillarämettä laiteilla. Lähellä suopunakämmekän
(VU) esiintymiä.

-4%

vähäinen

Natura-alueella.

34

Luonnontila melko hyvä, yksi avolähde, tihkupintaa
ja matala laskupuro, jolla hyvä virtaama. Mesotrofinen, lähdelajisto niukkaa. Laiteilla tupasvillarämettä.
Ei uhanalaisia.

- 22 %

kohtalainen

Natura-alueella. Suositeltava
seurantakohde, ei ennallistettavuusmahdollisuuksia. Vastaavia
lähteitä löytyy lähiseudulta.
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Inventoidut lähteet nro 35 ja 37 sijoittuvat Natura-alueen ulkopuolella ojitetulle suoalueelle. Lähteiden luonnontila on nykyisellään selkeästi muuttunut. Lähteen nro 37 alueella ei
ole enää näkyvää lähdettä, vaan alue on rahkasammalvaltaista hetteikköä. Näille lähteille
kohdistuva pohjavedenoton vaikutus on virtausmallinnuksen mukaan huomattava, sillä ne
sijoittuvat lähimmäksi Kälväsvaaran vedenottamoita (nro 37 -24 % ja nro 35 -83 %) ja
niiden virtaamat alenevat selvästi. Natura-alueen ulkopuolella oleville ja luonnontilaltaan
muuttuneille lähteille kohdistuva vaikutus ei heikennä suojeluperusteena olevan luontotyypin pinta-alaa tai edustavuutta alueella.
Natura-luontotyyppien paikkatietoaineiston (Metsähallitus 2016) 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. Vaikutuksen suuruus jää todennäköisesti arvioitua vähäisemmäksi, sillä lähde 34 sijoittuu orsivesivaikutteiselle alueelle, missä mallinnuksen osoittama virtaaman muutos ei ilmene välttämättä lainkaan. Lähde 26 sijoittuu aapasuot luontotyypille, vesitasealueen 1 kaakkoisosaan. Lähde 26 on siinä määrin etäällä ottamoista, että tälle alueelle kohdistuva virtaaman alenema aiheuttaa vain vähäisiä vaikutuksia lähteikön ominaisuuksille. Lähteellä 26 on vesienhoitoalueen pohjavesien seurantapaikka (Kälväsvaara 11889017 VHA4). Lähteet ja lähdesuot -luontotyypille aiheutuvat vaikutukset eivät vähennä luontotyypin pinta-alaa tai heikennä sen laatua kokonaisuutena
Natura-alueella merkittävästi. Arvioitu vaikutus on suuruudeltaan ja merkittävyydeltään
kohtalainen kohdistuen kahteen lähteikköön ja koko luontotyypin osalta vaikutus on vähäinen. Hankkeen aiheuttama kokonaisvaikutus lähteet ja lähdesuot –luontotyypille arvioidaan siten enintään kohtalaiseksi.
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Kuva 14. Harjumetsät ‐luontotyyppiä Kälväsvaaran alueella
Harjumetsät
Harjumetsät on 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 15).
Kirkkaanlamminharjun alueelle sijoittuu Kälväsvaarantie sekä hiekkaisessa maaperässä
helposti syntyviä epävirallisia ajouria. Harjumetsäksi rajatun luontotyypin pohjakerroksessa
on nähtävissä porolaidunnuksen vaikutuksia.
Hankkeen toinen vedenottamo Kälväsvaaralla sijoittuu Natura-alueelle, mutta harjumetsät
-luontotyypin ulkopuolelle, joten luontotyypin alueelle ei kohdistu uutta rakentamista. 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 16). 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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Kuva 15. Luontotyypin harjumetsät (9060) sijoittuminen Kälväsvaaran alueelle sekä vedenottamoiden sijainnit.

Kuva 16. Natura‐alueelle sijoittuvan vedenottamon (por 25) alue nykytilanteessa on päätehakkuualaa.
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Luonnonmetsät
Luonnonmetsät on priorisoitu luontotyyppi. Natura-tietolomakkeella luontotyypin osuus koko Natura-alueesta on 2 % ja tietokannan päivityksessä sen pinta-alaksi ilmoitetaan 3160
hehtaaria. Luonnonmetsiä esiintyy Natura-alueella Petäjävaaran ja Iso Palovaaran alueilla
sekä pieninä pirstaleina suon puustoisilla osilla, kivennäismaan saarekkeissa. Luontotyypin
alueelle ei osoiteta uutta rakentamista. Vedenottohankkeella ei ole vaikutuksia luonnonmetsien luontotyypin ominaispiirteisiin.
Lehdot
Luontotyypin osuus on tietolomakkeen mukaan 1 % koko Natura-alueen pinta-alasta ja
päivityksessä on ilmoitettu lehtojen pinta-alaksi 10 hehtaaria. Lehtoja sijoittuu pieninä osina Natura-alueen itäosaan, luonnonmetsät luontotyypin alueelle. Vedenottohankkeella ei
ole vaikutuksia hyvin etäälle sijoittuvaan puustoiseen luontotyyppiin.
Karut kirkasvetiset järvet
Luontotyyppiä esiintyy tietolomakkeen mukaan 1 % koko Natura-alueesta ja sen pinta-ala
on tietopäivityksen mukaan 38 hehtaaria. Kälväsvaaran alueelle sijoittuva Kirkaslampi
edustaa kirkasvetisten järvien luontotyyppiä ja on tyypillinen harjulampi. 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 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 2016 a).
Virtausmallinnustulosten perusteella suunniteltu vedenotto ei vaikuta Kirkaslammen vedenpinnantasoon eikä sen myötä muuta luontotyypin ominaispiirteitä Natura-alueella. Pohjavedenottohankkeen vaikutukset luontotyypille jäävät teoreettisiksi ja vähäisiksi. Kirkaslampi ja sen tilan seuranta sisältyy hankkeen tarkkailuohjelmaan.
Humuspitoiset lammet ja järvet
Luontotyyppiä esiintyy tietolomakkeen mukaan 1 % koko Natura-alueesta ja sen pinta-ala
on tietopäivityksen mukaan 141 hehtaaria. Pikku Olvasjärvi Natura-alueen länsiosissa
edustaa luontotyyppiä humuspitoiset järvet ja lammet. Luontotyyppi sijoittuu vesitasealueen 9 pohjoispuolelle ja kohtalaisen etäisyyden vuoksi vaikutukset Pikku Olvasjärvelle ja
luontotyypille kokonaisuutena jäävät teoreettisiksi ja hyvin vähäisiksi.
Vaihettumissuot ja rantasuot
Luontotyyppiä ei ole esitetty virallisessa Natura-tietolomakkeessa tai sen päivityksessä.
Luontotyyppi esiintyy kuitenkin Metsähallituksen paikkatietoaineistoissa (kuva 8) ja sitä sijoittuu pienialaisesti erillisinä suopainanteina aapasuot suoyhdistymän ulkopuolelle. Kuviot
ovat pieninä soistumina tai Kälväsvaaran harjun hiekkakaartojen painanteissa ns. kausikosteikkoina.
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 ne lienevät usein jossain määrin yhteydessä varsinaiseen
pohjaveteen (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 kerrokFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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sen erottamana suo on varsinaisesta pohjavedestä. Rantakaartosoilla myös hiekkamaan
metsäojitukset ja muu hydrologiaan vaikuttava tekijä näkyvät helposti karuuntumisena ja
taimettumisena sekä kasvillisuuden umpeutumisena.
Yksi luontotyypin kuvio sijoittuu mallinnuksen alenemakäyrän 1,25–1,00 metrin alueelle,
jolloin tämän ohutturpeisen minerotrofisen suon olosuhteisiin saattaa kohdistua muutoksia.
Muutokset ilmenevät mahdollisesti sammalkerroksen paksuuntumisena. Luontotyyppi ei ole
priorisoitu, eikä sillä yleensä esiinny uhanalaista lajistoa. Mahdollista vedenpaineen alenemisesta aiheutuvaa muutosta heikentää alueen orsivesivaikutteisuus eli muutos on todennäköisesti vähäistä.
Muut vaihettumissuot ja rantasuot Natura-alueella sijoittuvat pääosin Piltuanjokivarteen
tyypillisinä rantanevoina. Kohteet sijoittuvat hyvin etäälle mallinnuksen osoittamista pohjavedenpaineen alenemakäyristä. Olvassuon Natura-alueella luontotyypin edustavuus ja pinta-ala eivät heikkene hankkeen johdosta ja vaikutukset jäävät siten suuruudeltaan ja merkittävyydeltään vähäisiksi.

6.1.2

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).
Lettorikko (Saxifraga hirculus) on uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU), rauhoitettu, luontodirektiivien liitteiden II ja IV b kasvilaji sekä Suomen erityisvastuulaji. Lajia esiintyy usein ravinteikkailla letoilla ja lähteisillä soilla. Se on myös kalkinsuosija ja indikoi siten
kallioperän ravinteisuutta. Lajin kasvupaikoista suurin osa sijoittuu jo suojelualueille. Olvassuon alueella lajin esiintymiä sijoittuu Mätässuolle, Natura-alueen koillisosissa, sekä Leväsuolle, 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 Natura-alueen
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.
Lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus) on uhanalaisuusluokituksessa erittäin
uhanalainen (EN), erityisesti suojeltava (LSA 471/2013), rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen II laji. Lapinsirppisammalen suojelutasoksi on ilmoitettu epäsuotuisa, huono/vakaa.
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.
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
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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 luontotyypille. 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 vaarannu merkittävästi hankkeen johdosta.
Kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) on lapinsirppisammalen tavoin luontodirektiivin liitteen II laji, mutta se on rauhoitettu ja erityisesti suojelu vain Ahvenanmaalla
(ÅSF 3/2002). Kiiltosirppisammal on luokiteltu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi
(VU). Laji viihtyy ravinteisten lettojen lisäksi myös mesotrofisilla lähteisillä ja luhtaisilla
soilla, eikä ole niin vaatelias kuin lapinsirppisammal.
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. Lapinsirppisammalelle soveliaat letot ja rehevät välipintaiset suot ovat myös kiiltosirppisammalen esiintymiselle soveliaita.

6.1.3

Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut
Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua lähinnä sellaisiin lajeihin, jotka pesivät tai levähtävät ja ruokailevat avosuolla. Pohjavesimallin mukaan vesitaseen muutos on kuitenkin
avosuoalueella lintujen kannalta lievä eikä sen arvioida vaikuttavan avosuoalueiden pintaalan 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 muutoksia, jotka vaikuttaisivat niiden runsauteen. Petolintujen pesimäympäristöön (puustoiset
alueet) ei kohdistu vaikutuksia.
Metsälajeihin ei kohdistu vaikutuksia. Elinympäristömuutosten ei arvioida vaikuttavan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä lintudirektiivin liitteen I lajien esiintymiseen tai tiheyteen Natura-alueella.

6.2 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.
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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.

6.3 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. Pohjaveden otto muuttaa paikallisesti hydrologisia suhteita suoalueella, mihin sijoittuu aapasuot, letot, vaihettumissuot ja rantasuot sekä lähteet ja lähdesuot luontotyyppiä.
Vaikutukset ovat pääosin vähäisiä. 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,
ja tämän mukaan vaikutus suovedenpinnan tasossa on alle sentistä muutamaan senttiin.
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. Muille lähteille kohdistuvat vaikutukset
jäävät vähäisiksi.
Lapinsirppisammalen suotuisan suojeluntaso ei vaarannu olennaisesti hankkeen johdosta.
Kokonaisuutena arvioiden Natura-alueen herkempien suoluontotyyppien ja lähteiden ekologinen rakenne ja toiminta säilyvät hyvänä 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 17.
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7 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.
Länsipuolen ojitusten tukkiminen voisi vaikuttaa positiivisesti vesitasealueelle 1 sijoittuviin
lettoihin ja lapinsirppisammalen kasvupaikoille. Lisäksi voidaan esittää korvaavien lähteiden ennallistamista Natura-alueen muissa osissa tai alueen ulkopuolella, jotta lähdeluontotyypit alueellisesti olisivat hyvin edustettuina ja lähteiden lajiston elinympäristöä voidaan
säilyttää laajemmin.

8 VAIKUTUSTEN SEURANTA
Hankkeen aiheuttamien vaikutusten seurannasta laaditaan erillinen tarkkailuohjelma (FCG
Oy 2016), jossa esitetään myös Olvassuon Natura-alueen suojeluarvojen seuranta.
Vaikutusten seurannalla pyritään selvittämään, että suojeluarvoille mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset ovat arvion mukaisia ja että lieventävät toimenpiteet toimivat kuten on
suunniteltu. Seurannalla tuotetaan myös tietoa odottamattomista vaikutuksista.
Olvassuon Natura-alueen seurannassa painottuvat lähteet, lähdesuot ja letot (aapasuot)
sekä erityisesti suojeltavan lapinsirppisammaleen potentiaalisen esiintymisalueen olosuhteet. Seuranta perustuu suovesien pinnantason tarkkailuun, trofiatason säilymiseen sekä
lähteisyyttä ja lettoisuutta indikoivan sammallajiston esiintymiseen sekä sammalten lajisuhteisiin.
Olvassuolla esiintyvien välipintaisten soiden vedenpinnantasoja ja niiden muutoksia on syytä seurata ennen hankkeen käynnistymistä ja sen aikana. Tarkkailuohjelmassa esitetään
seurantamenetelmät sekä seurantakohteiden sijainti ja laajuus.

9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
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.
Arvioinnin aineisto koostuu Natura-tietolomakkeesta, päivitetystä tietokannasta, luontotyyppien paikkatiedoista sekä alueelle vuonna 2016 laaditusta laajasta lähdeinventoinnista.
Hankkeen vaikutukset suojeluperusteisiin on tunnistettu hyvin. Keskeisenä arviointiaineistona on myös alueelle aiemmin laadittu Natura-arviointi sekä siihen liittyvät kattavat inventoinnit, joiden perusteella käsitys Olvassuon hydrologisista olosuhteista on varsin hyvä.
Vaikutus ja sen suuruus perustuu uuden vedenottohankkeen pohjavedenottamoiden sijaintiin (Kälväsvaara 2 kpl) sekä ottomääriin, joiden perusteella alueelle on laadittu laajaan
lähtöaineistoon perustuva pohjavesimallinnus. Mallinnuksessa on tarkasteltu suunnitellun
vedenoton vaikutuksia pohjavedenpinnantasoon sekä pohjaveden virtaamiin. Pohjavedenpainetason 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
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suon ennallistamistoimet, jonka vaikutukset ovat osittain vielä ilmenemättä. Orsivesien
yläpuoliselle alueelle varsinaisen pohjavedenpainetason alenema ei välttämättä vaikuta
lainkaan. Varsinaisella veden purkautumisalueella, Olvassuon Mustakorven ympäristössä,
vaikutukset ovat alle sentistä muutamaan senttiin suovedenpinnantasossa.
Arviointiin liittyy aina epävarmuutta siitä miten suuri on suon ja lähteiden keskimääräinen
ja toisaalta ääriolosuhteiden aiheuttama vedenpinnantason muutos ja vaikuttaako muutos
suojeltujen luontotyyppien ravinnetasoon. Myös mallinnukseen liittyy epävarmuutta, mutta
epävarmuustekijät ovat vähäiset. Arviointiin liittyvät epävarmuudet eivät olennaisesti ole
vaikuttaneet vaikutusten tunnistamiseen tai niiden merkittävyyden arviointiin.
Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutusten ilmenemistä luontotyypeittäin. Lisäksi on arvioitu
vaikutuksia suojeluperusteena olevalle lajistolle sekä erityisesti koko Natura-alueen eheydelle. Yhteisvaikutukset alueelle toteutetun soiden ennallistamishankkeen kanssa on tunnistettu ja arvioitu. Arvioinnin lopussa on esitetty tarkkailuohjelmassa yksityiskohtaisesti
vaikutusten seurannat sekä mahdolliset lieventämistoimenpiteet.
Vaikutusten kokonaismerkittävyyttä on 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.
Hanke ei suoraan uhkaa luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä suoralla pinta-alan menetyksellä, vaan muutokset ovat välillisiä ja vaikeasti ennustettavia, 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. Tällä alueella vaikutukset luontotyyppien edustavuuteen ovat lieviä ja kohtalaisia. Laajasti tarkastellen vaikutuksia kohdistuu vain pieneen osaan välipintaisten aapasoiden luontotyypeistä suhteessa luontotyypin
kattavuuteen koko Natura-alueella. Lähteiden ja lähdesoiden luontotyypille vaikutukset
ovat kahden lähteen osalta kohtalaisia, huomioiden lähteiden nykyinen luonnontila. Pääosin
Natura-alueen lähteille aiheutuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Luontotyyppivaikutusten
(letot, aapasuot) myötä myös kahden suojeluperusteena olevan sammallajin Mustakorven
kasvupaikoille aiheutuu mahdollinen muutosuhka pitkällä aikavälillä, mutta lajien suotuisan
suojeluntaso ei heikkene Natura-alueella.
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.
Lieventävänä toimena vedenoton vaikutuksille lähteiden ja lähdesoiden osalta voidaan tutkia mahdollisuuksia edelleen ennallistaa lettoisten ja lähteisten soiden vesitasapainoa tukkimalla Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvia ojituksia, etenkin Iso Olvasjärven länsipuolella. Toimintaan on liitettävä luontoarvojen seuranta.
Olvassuon vesitasapaino ja alueen suojelun olennaiset arvot sekä ekologinen toimintakyky
säilyvät pohjavesihankkeen toteutuessa nykyisillä vedenottomäärillä. Pohjaveden otto ei
aiheuta merkittävää heikennystä Olvassuon Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajeille tai niiden elinympäristöille.
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