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1. Alkusanat
Yleiskaava laaditaan Rajala, Sattanen, Siurunmaa, Puolakkavaara, Kelujärvi ja Ala-Postojoki kylien
ja lähivesistöjen alueelle. Alueen pinta-ala on noin 1415 km2. Alueen luontoa koskevat selvitykset
on inventoitu ja kerätty tähän luontoselvitykseen. Tarkempaa tietoa kasvillisuudesta on vain Metsähallituksen alue-ekologisten suunnitelmien alueelta. Selvitysaluetta koskevat Oratunturin, Kaarestunturin, Pomokairan ja Koitelaisen alue-ekologiset suunnitelmat. Alue-ekologisen suunnittelun
tavoitteena on säilyttää erilaisia elinympäristöjä luonnontilaisina suojelualueilla ja ekologisissa yhteyksissä. Alue-ekologisissa suunnitelmissa on maastomittauksien, kuviotietojen, ilmakuvatulkinnan, saadun palautteen ja paikallistuntemuksen perusteella metsätalouskarttapohjalle merkitty
suojelualueet, ekologinen verkosto, riistatalouskohteet, poroaidat, kämpät ja seutukaavan varaukset, muut luontokohteet sekä avainbiotoopit. Muilta alueilta oli käytössä peruskartat sekä jokivarsista ja Kelujärveltä viistokuvat vuodelta 2003.
Suunnittelualueen suuresta koosta johtuen kasvillisuuden inventoiminen maastossa vaatisi valtavasti aikaa, joten luontoselvitys painottuu olemassa oleviin selvityksiin. Maastossa käytiin elokuussa 2005 (3 pv) ja tarkennetuilla alueilla heinäkuussa 2006 (3 pv). Alueesta on laadittu luontokohdekartta (liite 1), jossa on osoitettu luonnon kannalta arvokkaat alueet ja kohteet valtionmailla alueekologisten suunnitelmien mukaan sekä uhanalaiset lajit. Tarkennetut alueet on esitetty kartalla
”Luonto- ja maisematarkastelukohteet” (liite 2).
Luontoselvityksestä on vastannut Ympäristötaito Oy:ssä biologi Aija Degerman.

Oulussa 27.9.2006

Aija Degerman
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2. Inventointialueen osa-aluejako
Suunnittelualue on kooltaan noin 1415 km2. Suunnittelualue on luontoselvityksessä jaettu osaalueisiin, jotka ovat 1) Sattasen kyläalue ja Kitisen rantavyöhyke, 2) Kelujärvi-PuolakkavaaraSiurunmaa, 3 a) Sattasjoki-Rajala, 3 b) Jeesiöjoki, 4) Ala-Postojoki sekä muut alueet: Sattasen
pohjoispuoli, Sattasen eteläpuoli Kelujärven pohjoispuoli ja Kelujärven eteläpuoli. Luontokohdekartta on esitetty mittakaavassa 1:50 000.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus ja osa-aluejako.

3. Ilmasto
Vuoden keskilämpötila Sodankylässä on noin -0,5 C°, helmikuussa -13 C° ja heinäkuussa + 14 C°
(Suomen kartasto 1987). Termisen kasvukauden pituus on 125 vrk, eli noin 55 vrk lyhyempi kuin
eteläisessä Suomessa. Tehoisien lämpötilojen summa vaihtelee Sodankylän kunnan alueella
600:sta 800:aan. Vuotuinen sademäärä on kunnan alueella noin 600 mm ja haihdunta maa-alueilta
225 mm. Koko vuoden sadepäivin lukumäärä on keskimäärin 180 (sademäärä ≥ 0,1 mm) (Mikkola
ym. 2001). Lapissa sataa vähemmän kuin muualla Suomessa ja suurin osa sateesta tulee lumena.

4. Maa- ja kallioperä sekä pinnanmuodot
Suunnittelualue sijaitsee Keski-Lapin liuskealueella, joka koostuu vulkaanisista ja sedimenttisyntyisistä kivistä. Tulivuoritoiminta on ollut vilkasta ja kallioperä koostuu suurelta osin tummista ja hienorakeisista vulkaanisista kivistä. Vulkaaniset kivet ovat yleensä emäksisiä tai ultraemäksisiä ja
siten runsasravinteisia, kuten myös emäksiset liuskekivet. Nämä kivilajit myös rapautuvat happamia kivilajeja herkemmin (Mikkola ym. 2001). Kallioperäkartan mukaan suunnittelualueen pohjois4

osa on emäksistä tai ultraemäksistä vulkaniittia. Kaarestunturin alue on serisiittikvartsiittia. Jeesiöjoen kohdalla on gabroa. Suunnittelualueen eteläosa on kvartsiittia. Kitisen ympäristössä on tuffiittia, fylliittiä ja kiilleliusketta (Kuva 2). Sodankylän kuntakeskuksesta 22 km pohjoiseen liuskealueella sijaitsee Pahtavaaran kultakaivos, joka on avolouhos.

Kuva 2. Suunnittelualueen kallioperä. Kartta Maanmittaushallitus.
Lapin yleisin maalaji on moreeni. Alue on viimeisen jäätiköitymisen aikana ollut jäänjakaja-aluetta,
jonka vuoksi kumpumoreenit ja harjut ovat alueella harvinaisia. Jokien rannoille on kerrostunut
jokihiekkoja ja tulvakerrostumia virtaavan veden vaikutuksesta. Turvemuodostumia on Keski-Lapin
tasaisilla alueilla paljon. Vaarojen rinteillä maaperä on ohut tai puuttuu, jonka vuoksi louhikot ovat
5

yleisiä (Manner & Tervo 1988; Viitala & Räinä 1997 Kalpion & Bergmanin 1999 mukaan). Maaperäkartan mukaan yleisimmät maalajit suunnittelualueella ovat turve ja pohjamoreeni. Korkeimpien
vaarojen kohdalla on louhikkoa ja kalliota. Soraa, hiekkaa ja hietaa esiintyy jokikerrostumina. Soraja hiekkaesiintymiä on harjuina Kelujärven pohjois- ja itäpuolella (Kuva 3).

Kuva 3. Suunnittelualueen maaperä. Kartta Maanmittaushallitus.

5. Vesistöt
Lapin vesistöjä luonnehtii vähäjärvisyys. Sodankylän kunnan pinta-alasta järviä on 6,2 %. Luonnonvesien osuus pinta-alasta on vain 1 %. Suunnittelualueen vesistöt kuuluvat Kitisen ja Luiron
vesistöalueisiin. Pohjoinen päävedenjakaja on Saariselkä, jonka eteläpuolella vesistöt laskevat
Perämereen. Vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan suunnittelualueen vesistöt kuuluvat pääosin luokkaan II, hyvä. Sodankylän vesistöille on tyypillistä ruskea väri, joka aiheutuu valuma-alueiden soilta tulevasta humuksesta. Sodankylän kunnan alueella vesistöjen tilaa ovat huonontaneet metsä-, turve- ja maatalous, yhdyskuntien jätevedet, kalankasvatus sekä vesirakentaminen (Karplund 1990). Jokivesien luonnontilaa on muutettu myös uiton perkausten ja ojitusten yhteydessä.
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5.1 Sattanen ja Soasjoki
Sattanen saa alkunsa Kittilästä Pomokairan soilta ja laskee Kitiseen Sattasen kylän kohdalla. Joki
on kirkasvetinen ja pituutta sillä on 70 km. Sattaseen laskeva Soasjoki suunnittelualueen luoteisosassa kulkee suurimmaksi osaksi suolla. Soasjoki on kunnostettu uiton jäljiltä. Rajalan kylän itäpuolella Sattaseen laskee Saittajoki Kielisenkosken alla.

5.2 Jeesiöjoki
Jeesiöjoki saa alkunsa Kittilän puolelta Jeesiöjärvestä. Joki laskee Kitiseen Sodankylän kirkonkylän kohdalla. Joen pituus on 95 km. Sattasjoen ja Jeesiöjoen rannoilta löytyy vanhoja latoja, jotka
muistuttavat rantaniittyjen käytöstä entisaikaan. Jokia pitkin on myös uitettu puutavaraa. Jokiuomat
on uiton loppumisen jälkeen kunnostettu.

5.3 Kelujärvi
Suunnittelualueella sijaitseva Kelujärvi on pinta-alaltaan 5,65 km2 ja se on Sodankylän kuudenneksi suurin järvi (Karplund 1990). Järven suurin syvyys on 10 m ja keskisyvyys 2,71 m. Kelujärven valuma-alueen koko on 64,32 km2 ja järvisyys 13,96 %. Kelujärvessä vedenlaatuluokka on
hyvä (luokka II). Järvi on kohtalaisen humuspitoinen ja lievästi rehevä. Kelujärven vedenlaatua
huonontaa maatalouden hajakuormitus (Karplund 1990). Kelujärveen laskevat Nuoliojasta alkunsa
saava Kousioja, joka on puromainen ja luonnontilainen. Sepruoja laskee Seprulahteen ja Rottosoja
laskee järveen pohjoispuolella. Kelujärvestä saa alkunsa joki, jota kutsutaan Pikku-Kelujoeksi tai
Keluojaksi. Kommattioja saa alkunsa Upsalolammesta. Lammesta laskeva Upsalonoja laskee
Kommattilampeen, josta Kommattioja virtaa Kelujokeen. Laskukohdassa on uiton jäljiltä kunnostettu koskialue.

Kuva 4. Upsalolammen rantaa.

Kelujoki lähtee Kelujärvestä ja laskee Kitiseen Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella. Kelujoen
valuma-alueen pinta-ala on 600,18 km2 ja valuma-alueen järvisyys 2,84 % (Orava & Vaarala
2001). Kelujoki on hitaasti virtaava ja pääuomasta syvä joki. Kelujoen valuma-alueen veden laatuun ovat vaikuttaneet metsätalous, vesistöjen läheisyyteen keskittynyt maatalous ja muu ihmis7

toiminta. Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet Kelujoen valuma-alueella ovat nykyisen vesiensuojelun kannalta riittämättömät Kelujoen valuma-alueselvityksen (Orava & Vaarala 2001) mukaan. Kelujoen valuma-alueen jokiverkoston veden laatu on tyydyttävä-hyvä (II-III). Ylijoki on Kelujokeen laskeva joki, jonka rantoja on käytetty rantaniittyinä. Kelujoleen laskevaan Rovajokeen laskee suunnittelualueella Kannushaara.

5.4 Kitinen
Suunnittelualueen keskiosassa virtaa Kemijoen latvahaara Kitinen. Kitisen pituus on noin 235 km.
Joki alkaa maanselältä ja laskee Kemijokeen Pelkosenniemellä. Suurimmat sivujoet ovat Sattanen
ja Jeesiöjoki. Kitisen latvoilla on Porttipahdan tekojärvi ja vesivoimala. Vuonna 2001 on valmistunut
suunnittelualueella sijaitseva Kelukosken voimalaitos (Kuva 5). Veden alle on jäänyt noin 1 015 ha
maata. Vedenpinnan noston seurauksena Sattasen kylän kohdalle on muodostunut noin 400 – 600
m leveä ja 6 km pitkä järvimäinen alue.

Kuva 5. Kelukosken voimalaitos (Kuva Lentokuva Vallas 2003).

5.5 Sattasen pohjois- ja eteläpuolisten alueiden vesistöt
Sattasen pohjoispuolella Ala-Postojoki laskee Kitiseen Petkulan eteläpuolella. Ala-Postojoki on
ruskeavetinen vaara- ja suoalueilta vetensä saava joki, jonka valuma-alue on kooltaan 400 km2.
Ala-Postojokeen laskevien Koserusojan ja Paskahaaran rannat ovat suota. Pahtavaaran kaivoksen
vesijärjestelyt vaikuttavat mm. Kusiojaan ja Koserusojaan. Vuoden 1997 kuormitus-, vesistö- ja
kalataloustarkkailussa Pahtavaaran rikastamon jätevesien vaikutusta on ajoittain ollut havaittavissa
Koserusojassa (Lapin vesitutkimus Oy 1998). Alueella on runsaasti pienempiä puroja ja ojia.
Sattasen eteläpuolella virtaa Sattaseen laskeva Saittaoja. Saittaojaan laskee Riesiöoja sekä pienempiä puroja. Kautoselän eteläpuolella on Ahmanistumajärvi.
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5.6 Kelujärven pohjois- ja eteläpuolisten alueiden vesistöt
Kelujärven pohjoispuolisella alueella virtaa Maaninkijoki, joka saa alkunsa Savukosken puolelta.
Säynäjälammen vedenpintaa on laskettu kaivamalla kanava Maaninkijokeen. Säynäjälampeen
laskee Haisuoja. Säynäjälammen ja Haisuojan rantoja on käytetty viljelysmaana. Petsiäisen valuma-alueen vedet laskevat suoraan Pikku-Kelujokeen ja Pikku-Petsiäiseen. Petsiäisen valumaalueen koko on 63,7 km2. Pikku-Kelujoki on kaivettu kanavaksi. Pikku-Kelujokeen laskee Palkislammesta Petsiäinen. Kelujoen yhtymäkohdassa Ylijokeen on kaivettu Riitakanava. Rovajoen valuma-alueen koko on 94,47 km2 ja sen järvisyys on 0,06 %.
Kelujärven eteläpuolen vesistöihin kuuluvat Tunturilampi Oratunturin eteläpuolella ja Rovajoki ja
siihen laskevat purot Oratunturin pohjoispuolella sekä Hirvaslammit ja Petäjävaaranlampi. Kaaresselän lounaispuolella on Perttamojärvi, joka laskee Jeesiöjokeen. Alueella on myös useita pienempiä lampia ja puroja.

6. Kasvillisuus
Sodankylä kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen ja siinä
peräpohjolan alueeseen. Ylimpien vaarojen laella kasvillisuus on jo Metsä-Lapin kaltaista (Kalliola
1973 Kalpion & Bermganin 1999 mukaan). Yleispiirteiltään Sodankylän kasvillisuus on karua. Vehmaampia metsiä, puronvarsilehtoja ja reheviä tulvaniittyjä on vain jokivarsilla ja järvien rantamilla
sekä kallioperän liuskealueilla, joilla esiintyy rehevämpää letto- ja lehtokasvillisuutta. Suunnittelualueella kuivia maita suosiva mänty on pääpuulaji. Valtion metsien osuus koko kunnan alueella on
86,5 %. Sodankylän hoitoalueen valtion talousmetsistä 70 % on mäntyvaltaisia ja 19 % kuusivaltaisia. Koivuvaltaisia on 19 % lopun ollessa aukeata tai jätemaata (Karplund 1990). Puulajisuhteet
Sodankylän kunnan alueella yksityismetsissä ovat mänty 76 %, kuusi 11 % ja koivu 13 % (Sodankylän metsänhoitoyhdistys 2005). Alueen puulajisuhteiden yksipuolistuminen johtuu useista eri
syistä. Metsätaloudessa puulajikehitystä on ohjattu puuntuotannolle taloudellisesti arvokkaimpiin
puulajeihin. Tästä johtuen uudistamisessa ja kasvatuksessa on suosittu mäntyä kuusen ja koivun
kustannuksella. Poronhoito on alueella tärkeää. Porojen laidunnus näkyy jäkäliköiden kulumisena.

Kuva 6. Kuivahkoa kangasta Seunuvaaralla.
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Sodankylä kuuluu Pohjanmaan-Kainuun laajaan aapasuovyöhykkeeseen. Aapasoilla vuorottelevat
kuivahkot roudan nostattamat jänteet ja vetiset rimmet. Sodankylän laajat suot ovat rimpisiä aapoja, joiden keskustan suotyyppi on useimmiten saranevaa muuttuen laiteiden rahkanevan kautta
lopulta rääseiköksi ja varsinaiseksi korveksi. Erityisen ominaispiirteen alueen suoluonnolle antavat
liuskeisen kallioperäalueen letot ja rinneletot, jotka ovat kasvillisuudeltaan erittäin reheviä. Soita on
yritetty kuivattaa metsien tuoton lisäämiseksi (Karplund 1990).
Jokivarsien ekologisen monimuotoisuuden aiheuttaa pääasiassa virtaavan veden ja jään kuluttava
ja kasaava toiminta. Useat kasvilajit ovat riippuvaisia tulvaveden aiheuttaman eroosion paljastamista kasvupaikoista ja toiset lajit joen kasaaman lietteen tuomista ravinteista. Jokien rannoilla voi
tavata vaateliasta lajistoa. Joet ovat myös tärkeitä leviämisteitä jokivarsien lajeille (Laitinen &
Ohenoja 1990). Lapissa asutus on harvaa ja kylät ja taajamat ovat keskittyneet vesireittien varsille.
Sodankylässä viljelysmaat sijaitsevat hajallaan jokivarsilla ja ovat kooltaan pieniä (Haapanen &
Heikkilä 1992; Lokio 1997 Kalpion & Bermganin 1999 mukaan). Tulvaniityt olivat hyvin tärkeitä
Lapin karjatalouden kehitykselle. Jokirantojen viljavien tulvaniittyjen ohella heinää on käyty niittämässä soilla. Myös järvenrantaniittyjen heinää korjattiin yleisesti. Tulvaniityt ovat alimpia tasoja
lukuun ottamatta alun perin rantapensaikoista ja tulvametsistä raivattuja. Käytön loputtua ne pensoittuvat ja metsittyvät uudelleen (Laitinen & Ohenoja 1990).

7. Kasvillisuus osa-alueittain
7.1 Sattasen kyläalue ja Kitisen rantavyöhyke
Kitisen varrella Kelukosken alueella metsät ovat pääosin kuivaa mustikka-kanerva-jäkälätyypin
(MCClT) kangasta. Kelukoskelta Sattasjoen suulle on jokilaaksossa vallitsevana variksenmarjamustikkatyyppi (EMT) ja paksusammaltyyppi (HMT). Kersilöön päin variksenmarja-mustikkatyyppi
(EVT) yleistyy (Suunnittelukeskus Oy 1991/1994).
Karplundin (1990) mukaan Kitisen länsiranta kuuluu Sodankylän huomattaviin kasvillisuuskohteisiin. Kitisen rannoilla kasvavat mm. lapinesikko, idänluhtatähtimö, laaksoarho, tataarikohokki ja
isokynsimö. Mäkikeltanon pääasiallinen esiintymisalue Lapissa on Kitisen varsi. Muualla sitä ei
juuri esiinny. Ihmisen toiminnan vaikutuksesta monet rehevät ja erikoiset kasvillisuuskohteet ovat
hävinneet Sodankylän kunnan alueelta. Suurimmat muutokset kasvillisuuteen ovat aiheuttaneet
Kitisen pääuoman vesistöjärjestelyt. Joen patoaminen on vienyt pois luontaiset tulvat, jonka seurauksena rannat ovat pensoittuneet (Karplund 1990). Kitisen rantojen rakentaminen on hävittänyt
useita uhanalaisten lajien esiintymiä.
Kasvillisuus kohteittain Sattasen kyläalueella ja Kitisen rantavyöhykkeellä (numerointi kohdekartan
mukaan):
1) Kärväsniemi
Kärväsniemessä on laaja soramonttu tien E75 varressa. Kitisen rannassa on pelto, jonka pohjoispuolella on kaistale rehevää korpea. Rannassa on suuria vanhoja kuusia. Alueella esiintyy uhanalaisista putkilokasvilajeista sukassara (Carex microglochin), joka on kansainvälisen uhanalaisuusluokituksen (IUCN) mukaan erittäin uhanalainen sekä laaksoarho (Moehringia lateriflora), joka on
uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut. Laaksoarho on luontodirektiivin liitteissä II ja IV
mainittu laji ja se on myös rauhoitettu.
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Kuva 7. Korpea Kärväsniemessä.

2) Mattila
Mattilassa joen ranta on peltoa sekä kuivahkoa kangasmetsää. Alueella esiintyy alueellisesti uhanalainen laji lapinvehnä (Elymus mutabilis).
3) Siirtola
Siirtolassa on pienestä suolampareesta kaivettu lampi. Joen rannassa on uhanalaisen vaarantuneen laaksoarhon esiintymä.
4) Myllymaa
Myllymaalla on ollut ennen joen rakentamista suon läpi laskeva Myllyoja, joka nyt on kaivettu uomaksi. Ranta on kuivahkoa kangasta. Rannassa on kaivettu hiekkareunainen lahti, jonka rannalla
kasvaa huomionarvoisina lajeina tunturikeulankärkeä ja pikkutervakkoa.

Kuva 8. Pikkutervakko kukkii Myllymaan rannassa.
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5) Porokodanpalo
Porokodanpalossa kuivahko kangas jatkuu vesirajaan saakka.
6) Sattanen S
Sattasen eteläpuolella Kitisen ranta on peltoa ja kuivahkoa kangasmetsää.
7) Känsäsaarenmaa N
Känsäsaarenmaa on keinotekoinen saari (Kuva 9). Rakennetulle rannalle on muodostunut niittyä.
Keskelle jää mäntykangasta.

Kuva 9. Känsäsaarenmaan pohjoispuolen rakennettua rantaa.

8) Känsäsaarenmaa
Känsäsaarenmaan rannat on rakennettu ja rannalle on muodostunut niittyä. Keskellä on kangasmetsää, piha-alueita ja peltoa. Känsäsaarenmaalla on harvassa männikössä joen rannalla kasvanut alueellisesti uhanalaista lapinvehnää vuonna 1996. Esiintymä on voinut hävitä rantojen rakentamisen vuoksi.
9) Ulkusijankangas
Ulkusijankankaalla mäntykangas jatkuu rantaan saakka. Pohjoisosassa on entinen hiekkakuoppa.
10) Kelukosken voimala W
Kelukosken voimalan länsipuolella ranta on rakennettu ja kangasmetsä jatkuu rantaan saakka.
Alueella on ollut useita uhanalaisten lajien esiintymiä, jotka Kelukosken voimalan rakentamisen
myötä ovat mahdollisesti hävinneet. Kelukosken länsipuolella on ollut vaarantuneen siperianvehnän (Elymus mutabilis), silmälläpidettävän ja alueellisesti uhanalaisen suomentähtimön (Stellaria
fennica), alueellisesti uhanalaisten lapinvehnän ja isokynsimön (Draba daurica) esiintymät.
11) Kelujoen suu
Kelujoen suulla ranta on lehtimetsää ja pensaikkoa. Kelujoen pohjoispuolella Suukankaalla on rakennettua rantaa ja läjitysmaa-alue. Suukosken kohdalla ranta on kangasmetsää. Ranta on korkea
hiekkainen törmä.
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12) Kelujoen suun eteläpuoli
Kelujoen eteläpuolella Lammassaaren kohdalla ranta on korkea töyräs. Kasvillisuus on rehevää ja
lehtipuuvaltaista.

7.2 Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaa
Kelujärven alueella metsät ovat suurimmaksi osaksi mäntyvaltaista kangasta. Yleisin metsäkasvillisuustyyppi on kuivahko kangas. Rehevämpää kasvillisuutta esiintyy jokivarsissa. Suuria soita
alueella ovat Allerovanjänkä, Saariaapa, Korppiaapa ja Mellanpalo. Suot ovat suurimmaksi osaksi
luonnontilaisia. Ojituksia on lähinnä Korppiaavan pohjoispuolella, Saariaavan pohjoispuolella ja
Puolakkovaaran ympäristössä. Saukkorämeellä (Kuva 10) ja Kuulahdenkuusikossa on turvetuotantoalueita. Laajoja hakkuita on Kelujoen eteläpuolella, Kommattivaaralla, Allerovalla ja Tuohenkiskomamaalla. Kommattivaaralla on laskettelukeskus ja vaaran ympäristössä on hiihtolatuja. Vaarojen laet ovat louhikkoisia. Siurunmaalla, Kelujärvellä ja Puolakkovaarassa on peltoja. Kelujärven
rannat ovat suurimmaksi osaksi suota.

Kuva 8. Saukkorämeen turvetuotantoalue.
Kasvillisuus kohteittain Kelujärven-Puolakkavaaran-Siurunmaan alueella (numerointi kohdekartan
mukaan):
13) Rovajoen suu
Rovajoen suu Kelujoessa on tulvametsää ja pensaikkoa. Rovajoen länsipuolella on laaja hakkuualue.
14) Kuusivuopajankumpu
Kelujoen rannassa on soista suursaraniittyä ja pajupensaikkoa, joka ylempänä vaihtuu mäntyvaltaiseksi kangasmetsäksi.
15) Hakkaussaari
Pikku-Petsiäinen laskee Hakkaussaaren kohdalla Kelujokeen. Ranta on tulvapensaikkoa.
16) Passuvannonkaarko
Passuvannonkaarkon kohdalla Kelujoki on kaivettu kanavaksi. Rannat ovat tulvapensaikkoa.
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17) Kelujoen ja Petsiäisen risteys
Kelujoen ja Petsiäisen risteyskohdassa on metsälaidun, joka jatkuu Petsiäisen rantaan asti. Petsiäisen rannat ovat pajupensaikkoa.

Kuva 9. Metsälaidun Petsiäisen rannalla.

18) Petsiäinen
Petsiäisen rannat ovat suota, avointa nevaa ja vähäpuustoista rämettä.

Kuva 10. Petsiäinen virtaa soiden läpi.

19) Pieni-Petsiäinen
Myös Pieni-Petsiäisen rannat ovat suota. Ylempänä on kuivahkoa kangasmetsää.
20) Neitola
Kanavaksi kaivettu Kelujoki laskee Kelujärveen Neitolan kohdalla. Kelujärven länsipuolta kulkevan
tien länsipuolella on pensoittunutta entistä peltoa. Kelujärven ranta on rämettä.
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21) Kelujärven pohjoispuoli
Kelujärven rannassa on kapea lehtipuulaita, jonka takana on isovarpurämettä. Pohjoiseen päin
noustessa kasvillisuus muuttuu kangasmetsäksi.
22) Vaarala
Vaaralassa on peltoa sekä isovarpurämettä. Maaston korkeammalla kohdalla on kangasmetsää.
23) Kaippaanranta
Kaippaanranta Kelujärven Matalajärven puolella on isovarpurämettä rantaan saakka.
7.3 Sattasjoki-Rajala-Jeesiöjoki
Puronvarsien ja rantojen lehdot ovat rehevimpiä kasvikeitaita jokien varsilla. Lehtoja Sodankylän
alueella esiintyy eniten Sattasen ja sen sivuhaarojen varsilla, vaaroilta laskevien purojen suistoissa
ja varsilla. Sattaseen viettävillä rinteillä voi tavata mm. vuoriloikon, siperiankirjosaran tai punakonnanmarjan. Myös kunnan ainoat tikankontti- ja neidonkenkäesiintymät sijaitsevat näiden purojen
varsilla. Sattasessa kasvavat harvinaiset litteävita sekä kalvasärviä. Keskilompolon purolehto on
monipuolinen lehtoalue, jolla esiintyy useita vaateliaita lajeja (Pohjois-Lapin maakuntakaava 2005).
Sattanen Keskilompolon purolehto ja Rajala on mainittu Sodankylän ympäristönhoito-ohjelmassa
lajistollisesti merkittävinä kohteina (Karplund 1990). Jokivarsia lukuun ottamatta vaiheen I alueella
kasvillisuus on karua. Valtapuuna metsissä on mänty. Metsähallituksen alue-ekologisten suunnitelmien alueella yleisin metsätyyppi on kuivahko kangas. Suunnitelma-alueen ulkopuolella Rajalantien varressa metsät ovat mäntyvaltaista hoidettua talousmetsää.
Myös Jeesiöjoen varrella on lajistollisesti merkittäviä kasvillisuuskohteita Karplundin (1990) mukaan. Tulvaniityillä tavataan useita itäisiä vaeltajalajeja, kuten idänluhtatähtimö, laaksoarho, tataarikohokki ja isokynsimö. Puronvarsien ja rantojen lehdot ovat rehevimpiä kasvikeitaita joen varrella
(Karplund 1990). Metsähallituksen alue-ekologisten suunnitelmien alueella yleisin metsätyyppi on
kuivahko kangas. Suunnitelma-alueen ulkopuolella Jeesiön ratsutien varressa metsät ovat mäntyvaltaista hoidettua talousmetsää.
Kasvillisuus kohteittain Sattasjoen-Jeesiöjoen-Rajalan alueella (numerointi kohdekartan mukaan):
24) Riimikahlonkangas
Kolmenkymmenenoja ja Lomajoki laskevat Sattaseen Riimikahlonkankaan eteläpuolella. Alueella
on alueellisesti uhanalaisen lapinvehnän esiintymä. Ranta on Metsähallituksen alue-ekologisen
suunnitelman mukainen LUO-alue, rantametsä. Sattasen rannalla on avointa kivikkoista kasvillisuudeltaan monipuolista tulvaniittyä. Metsä on rannassa kuusivaltaista, lehtomaista ja rehevää.
Sattasen itäpuolella Pikkunivanvaaran rinteillä metsä muuttuu kuivahkoksi kangasmetsäksi.
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Kuva 11. Avointa tulvaniittyä ja –pensaikkoa Sattasen rannalla Riimikahlonkankaalla.

25) Nuttio-ojan ja Sattasen risteys
Nuttio-ojan rannoilla kasvillisuus on rehevää. Sattasen rannat ovat tulvavaikutteisia. Rannalla kasvaa lapinleinikkiä (Ranunculus lapponicus), joka on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji ja kuuluu
Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin. Lapinleinikki on myös luonnonsuojeluasetuksen mukaan
rauhoitettu laji.

Kuva 12. Nuttio-ojan rannoilla kasvillisuus on rehevää ja lehtomaista.
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26) Sorvuskögäs-Pahkakoski
Sorvuskönkään-Pahkakosken rannalla kasvillisuus on rehevää ja lehtomaista. Rannalla on avokalliota. Länsiosasta löytyi lapinleinikkiä. Joen eteläpuolella on silmälläpidettävän ja alueellisesti
uhanalaisen pohjanvaskisammalen (Pseudoleskeella papillosa) esiintymä. Rimpelän kohdalla rannassa on lammaslaidun.
27) Ylikoski
Ylikosken rannat ovat tulvametsää ja pensaikkoa. Rannassa on kaivettu lammikko. Kauempana
rannasta on puustoista suota. Ylempänä on laaja hakkuualue.
28) Rajala, Myllyojan suu
Myllyojan suulla on entistä peltoa ja pensoittuvaa entistä tulvaniittyä.
29) Rajala, Petäjäojan suu
Petäjäojan suu on tulvapensaikkoa. Rannat ovat pensaikkoiset myös ylempänä ojan varressa.

Kuva 13. Pensaikkoista Petäjäojan rantaa.

30) Naattuankangas
Saittajoen ranta Naattuankankaalla on pensaikkoinen ja lehtipuuvaltainen. Rannassa on kapea
tulvanalainen viiltosaravyöhyke.
31) Pahtakoski
Pahtakosken kohdalla Saittajoen ranta on pajupensaikkoa. Pahtakosken kohdalla on uhanalaisen
vaarantuneeksi luokitellun turjansammalen (Arnellia fennica) sekä silmälläpidettävän ja alueellisesti
uhanalaisen pohjanharasammalen (Campylophyllum halleri) ja alueellisesti uhanalaisen lettonuppisaran (Carex capitata) esiintymät.
32) Tossunmella, Kaltioniemi
Kasvillisuus Tossunmellassa on mäntyvaltaista kuivahkoa kangasmetsää. Kaltioniemen kohdalla
ranta on jyrkkä hiekkainen törmä. Alempana rannassa on tulvapensaikkoa ja –metsää. Alueella on
erittäin uhanalaisen lapinsirppisammalen (Hamatocaulis lapponicus) esiintymä. Lapinsirppisammal
on luontodirektiivin liitteen II laji.
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Kuva 15. Kaltioniemen rantatörmää ja tulvapensaikkoa Tossunmellassa.
33) Sattasen ja Soasjoen risteys
Sattasen ja Soasjoen risteyksessä on peltoja sekä lehtipuuvaltaista metsää.
34) Hanhimellankangas
Madesaaren kohdalla on peltoa. Muuten rannat sekä saaren että Hanhimellankankaan puolella
ovat tulvavaikutteista pensaikkoa ja koivikkoa. Hanhimellankankaalla on alueellisesti uhanalaisen
lapinvehnän esiintymä.
35) Sattasen leirikeskus W
Ranta Sattasen leirikeskuksen länsipuolella on tulvavaikutteista pensaikkoa ja koivikkoa. Ylempänä metsä on kuivahkoa kangasta.

36) Sattasköngäs
Sattaskönkään rannoilla on avokalliota. Sattaskönkään eteläpuolen rannat
sekä joessa olevat saaret ovat tulvavaikutteista saraniittyä, pensaikkoa ja
koivikkoa. Kasvillisuus rantametsässä on rehevää ja lehtomaista. Sattaskönkäällä esiintyy kalliokoukerosammalta (Lescouraea saxicola) ja lapinvehnää, jotka ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja.
Kuva 14. Sattasköngäs.
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37) Pitkäkoskenojan suu
Pitkäkoskenojansuun rannat ovat tulvametsää ja pensaikkoa. Joen eteläpuolinen ranta on kangasmetsää.
38) Pieruojan suu
Pieruojan suun rantaa on kaivettu. Rannassa on peltoa ja tulvapensaikkoa. Pieruojasta on löydetty
alueellisesti uhanalainen hyönteislaji vähäkirjokorri (Isoperla difformis).
39) Asentopalo a
Hevosrannan kohdalla Sattasen etelärannalla ovat tulvametsää ja -pensaikkoa.
40) Asentopalo b
Kurkilammen kohdalla Sattasen rannassa on tulvametsää ja –pensaikkoa.
41) Joukhaiskoski
Jeesiöjoen Joukhaiskoskella rantametsä on rehevää ja lehtomaista. Rannassa on entistä tulvaniittyä, -pensaikkoa ja koivikkoa. Ranta nousee jyrkästi ja kasvillisuus muuttuu kuivahkoksi kangasmetsäksi. Ylempänä on kalliota ja louhikkoa.
42) Kaarevuopaja
Kaarevuopajassa Jeesiöjoen rannat ovat tulvapensaikkoa. Ylempänä on lettosuota ja useita luonnontilaisia lähteitä rinteen alaosassa. Korkeammalla rinteessä metsä muuttuu kuivahkoksi kankaaksi. Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain suojelemia pienvesiä. Lähteiden välittömät lähiympäristöt kuuluvat metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin.
Alueelta löytyi uhanalainen vaarantuneeksi luokiteltu lettorikko (Saxifraga hirculus), joka on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji. Lettorikko on Suomen kansainvälinen vastuulaji ja se on rauhoitettu
luonnonsuojeluasetuksen mukaan. Muita huomionarvoisia lajeja lähteiden ympäristössä ovat lapinlinnunsilmä ja kellosinilatva, jotka myös ovat vastuulajeja.

Kuva 16. Luonnontilainen lähde Kaarevuopajassa.
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43) Liikkuvansaari
Liikkuvansaaren kohdalla ranta on tulvapensaikkoa ja –metsää. Rinteen alla on useita lähteitä.
Lähteet ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta yhtä, joka on kaivettu ja jota käytetään vedenottoon.
Ylempänä on hakkuualue.
44) Liikkuvansaari E
Liikkuvansaaren itäpuolella Jeesiöjoessa on tulvanalaisia pensaikkoisia saaria. Joen pohjoisrannalla on tihkupintaa ja lähdekasvillisuutta. Tällä kohdalla Jeesiöjokeen laskee puro, jonka rannoilla
kasvillisuus on rehevää korpea.
45) Vatja-apajanlampi
Vatja-Apajanlammen kohdalla Jeesiöjoen rannassa on entistä peltoa, umpeenkasvavaa tulvaniittyä, -pensaikkoa ja tulvametsää.

Kuva 17. Jeesiöjoen rantaa Vatja-Apajanlammen kohdalla.

7.4 Ala-Postojoki
Metsähallituksen Pomokairan alue-ekologinen suunnitelma (Korkalo ym. 1999) kattaa suurimman
osan Ala-Postojoen alueesta. Metsät ovat suurimmaksi osaksi kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta.
Ala-Postojoen eteläpuolella on laajoja hakkuualueita. Lehtoja ja lehtomaista kangasta esiintyy Sattasen ja Ala-Postojoen varsilla sekä purovarsilla. Ala-Postojoen pohjoispuolella on laaja suoalue,
Ilmakkiaapa, joka on soidensuojelualue.
46) Leirilehto
Ala-Postojoen rannalla Leirilehdon kohdalla ranta on tulvapensaikkoa ja ylempänä sekametsää.

7.5 Muut alueet
7.5.1 Sattasen pohjoispuoli
Metsähallituksen Pomokairan alue-ekologinen suunnitelma (Korkalo ym. 1999) kattaa suurimman
osan suunnittelualueen Sattasen pohjoispuolisesta osasta. Sattasen pohjoispuolella metsät ovat
suurimmaksi osaksi kuivahkoa kangasta. Mänty on alueen yleisin puulaji. Myös kuivaa ja karukko20

kangasta on alueella. Tuoretta kangasta on vaarojen rinteillä Nuttiolammen ympäristössä ja Sokkapetäjänvaaralla. Lehtoja ja lehtomaista kangasta on Soasjoen, Sattasen ja Ala-Postojoen varsilla
sekä purovarsilla. Sattasvaaralla, Kannusvaaralla, Pahtavaaralla, Postovaaralla sekä Vanttioselässä on vaarojen lailla louhikoita sekä kalliota.
Yli 200-vuotiasta vanhaa metsää on Sattasvaaralla. Pomokairan alue-ekologisen suunnitelmaalueen yleisimpiä avainbiotooppeja ovat purot ja norot. Pienvedet rantametsineen on talletettu
luontokohteiksi, jos ne ovat olleet täysin tai lähes luonnontilaisia. Muita arvokkaita elinympäristöjä
ovat pienialaiset lehtomaiset laikut, soiden metsäsaarekkeet, lähteiköt ja vanhat lehtimetsiköt.
Suuria soita alueella ovat Ilmakkiaapa, Vanttioaapa, Myllyaapa, Postoaapa, Visa-aapa, Hilla-aapa,
Kivipurnunaapa ja Savuaapa. Soita on ojitettu Visa-aavalla, Enon Kotavaaran aavalla, Riiminjänkällä sekä Sattasvaaran liikamaan ympäristössä. Laajoja hakkuualueita on alueen pohjoisosassa.
Sattasvaaran pohjoispuolella on Pahtavaaran kaivos.

7.5.2 Sattasen eteläpuoli
länsilaidassa Kittilän rajalla sijaitseva Keulakkopää on korkein vaara (425 m). Sattasen eteläpuolella on Kaarestunturi, joka on 407 m korkea. Kaarestunturilla on 15 km pitkä vaelluspolku, joka lähtee Rajalasta. Sattasen eteläpuolen metsät ovat mäntyvaltaisia. Yleisin metsätyyppi alueella on
kuivahko kangas. Kuivaa ja karukkokangasta on Kaarestunturin ympäristössä. Tuoretta kangasta
on Sivakkavaaralla ja Keulakkopäällä. Lehtoa ja lehtomaista kangasta Ikkarinvuomassa, Kaaresvuomassa ja purojen varsilla. Kaarestunturin lailla on kalliokkoa ja louhikkoa. Kaarestunturin ekologisen suunnitelma-alueen talousmetsien pinta-alasta alle 80-vuotiaita metsiä on 65 % ja yli 160vuotiaita 12 %. Kun otetaan mukaan suojelualueet, niin yli 160-vuotiaiden metsien osuus on 14 %.
Alueen suuria soita ovat Kotiaapa, Sisnakka-aapa, Heinäjänkä ja Kaarrevuoma, joka on soidensuojeluohjelman kohde.
Keulakkopään rinteet kuuluvat Karplundin (1990) mukaan Sodankylän huomattavimpiin kasvillisuuskohteisiin. Kasvillisuuteen kuuluu mm. vuoriloikko, siperiankirjosara ja punakonnanmarja. Keulakkopää sijaitsee Kittilän lehtokeskuksen alueella missä kallioperän kivilajit ovat ravinteikkaita.

7.5.3 Kelujärven pohjoispuoli
Kelujärven pohjoispuolella sijaitsee Viiankiaavan soidensuojelualue. Viiankiaavan suot ovat pääasiassa keski- ja runsasravinteisia. Suojelualueen sisällä on jopa yli 200-vuotiasta vanhaa metsää
Särkikoskenmaalla. Alueen keskiosassa on Petäjäsaarten puustoiset dyynimuodostumat. Kelujärven pohjoispuolen alueen koillisosassa on laajoja hakkuita: Säynäjälehto, Kaikkivaltiaanlehto, Sarviselkä, Vasavaarankaarko, Vitsavaara ja Kuivavaara. Suuria soita alueella ovat Viiankiaavan lisäksi Vasavaaranaapa. Alueella virtaa Maaninkijoki, Ettosoja, Haisuoja, Purnuoja. Aluetta koskee
osittain Metsähallituksen Koitelaisen alue-ekologinen suunnitelma. Valtion mailla yleisin metsätyyppi on mäntyvaltainen kuivahko kangas. Kaikkivaltiaanlehdossa on tuoretta kangasta ja vanhaa,
yli 200-vuotiasta metsää.

7.5.4 Kelujärven eteläpuoli
Aluetta koskee osittain Metsähallituksen Oratunturin alue-ekologinen suunnitelma. Valtion mailla
yleisin metsätyyppi on mäntyvaltainen kuivahko kangas. Kuusikot on uudistettu männylle usein
kulottaen. Purojen varsia ei ole kuitenkaan hakattu. Oratunturi (455 m) on tunturi- tai lakimaata.
Tuoretta kangasta on Oratunturin luoteispuolella ja lehtoa ja lehtomaista kangasta purojen varsilla.
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Vanhoja (>200 v.) metsiä on Hangasselässä ja Oratunturin pohjoispuolella. Suuria soita ovat Latva-aapa, Mantovaaranaapa ja Hirvasaapa. Kelurovalla on kaatopaikka.

Kuva 9. Nuolivaaran louhikkoista rinnettä.

8. Eläimistö
8.1 Nisäkkäät
Sodankylän eläimistössä esiintyy sekä Peräpohjolan että Lapin lajistoa ja Sodankylä on vaihettumisvyöhyke eteläisten ja pohjoisten sekä itäisten ja läntisten lajien välillä. Runsaslukuisimpia nisäkkäitä kunnan alueella ovat jänis ja hirvi (Karplund 1990). Hirvi on tärkein saaliseläin. Koko Sodankylässä hirviä kaadetaan noin 300 (Mikkola ym. 2001). Metsäkaurista ei esiinny Sodankylässä
vakituisesti. Kunnan eläimistöön voidaan lukea kuuluviksi kaikki Suomessa esiintyvät suurpedot,
joista ainoastaan karhun kanta on alueella vakaa. Susi- ja ahmakannat ovat alhaiset. Ilves esiintyy
kunnan alueella vain satunnaisesti. Näätäeläimistä Sodankylässä yleisimpiä ovat kärppä, lumikko
ja minkki (Karplund 1990). Viiankiaavan eläimistöön kuuluvat Luontodirektiivin liitteen II lajit karhu
ja saukko (Viiankiaavan Natura-alue www-sivut).
8.2 Poronhoito
Oraniemen paliskunnan korkein sallittu eloporojen määrä on 6000. Paliskunnalla on 40 poroaitapaikkaa ja 11 paimentopaikkaa, joista suunnittelualueella ovat Nuolivaara, Seunuvaara ja Palkisvaara. Porojen laitumien kulumista estämään on rakennettu laidunkiertoaita Kelujärveltä Mustaselkään. Syväjärven paliskunnan korkein sallittu eloporojen määrä on 6000. Paliskunnalla on 12 poroaitapaikkaa ja 9 paimentopaikkaa. Paliskunnalla on raja-aidat kunnanrajalla ja Sattasniemen
vastainen aita on Jeesiöjokivarressa. Sattasniemen paliskunnan korkein sallittu eloporojen määrä
on 5500. Paliskunnalla on selkeä laidunkierto, jota ohjataan esteaidoilla. Sattasniemessä on tärkeitä talvilaidunalueita (Korkalo ym. 1999; Korkalo ym. 2000; Mikkola ym. 2000; Mikkola ym. 2001).
8.3 Linnut
Suunnittelualueella on tehty linnuston kartoituksia vain Viiankiaavan soidensuojelualueella, Kitisellä, Kelujoella ja Sattasella. Muiden alueiden linnustoa ei ole selvitetty tarkemmin. Suunnittelualueen linnustoon kuuluu sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja. Sodankylän kunnan alueella pesii maakotkia. Tyypillisiä petolintuja ovat piekana tunturipahdoilla, ampuhaukka ja hiiripöllö hakkuuaukeilla,
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kanahaukka ja lapinpöllö. Aapa-Lapin linnustoon kuuluvat oleellisena osana hanhet ja muut vesilinnut sekä järviä ja soita asuttavat kahlaajat. Vesilinnuston tyyppilajeja ovat sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, telkkä, iso- ja tukkakoskelo, mustalintu sekä erikoisuutena rehevissä järvissä ja
jokisuvannoissa pesivä uivelo. Kahlaajista yleisimpiä ovat suokukko, taivaanvuohi, liro, mustaviklo,
valkoviklo, pikkukuovi ja jänkäkurppa. Pohjoisia lajeja ovat keräkurmitsa, lapinsirri ja vesipääsky.
Pikkulinnuista Sodankylässä yleisimpiä ovat peippo, järripeippo, keltasirkku, lapintiainen, pohjansirkku, pajusirkku, keltavästäräkki, sinirinta, kirjosieppo, urpiainen ja kottarainen. Punakylkiratsas,
kuukkeli, metsäkirvinen, taviokuurna ja käpylinnut ovat yleisiä koko kunnan alueella (Karplund
1990).
Sodankylän lintupaikkaoppaassa (Nyyssönen ym. 1998) on mainittu suunnittelualueelta kaksi kohdetta; Hanhiaavan lintutorni ja Kelujärvi. Hanhiaavalle kerääntyy touko-kesäkuussa mm. metsähanhia, kurkia ja joutsenia. Petolinnuista Hanhiaavalla voi muuttoaikana nähdä sinisuohaukan ja
piekanan. Kelujärven kylän pelloille kerääntyy keväällä muuttolintuja. Pelloilla voi nähdä mm. rastaita, kapustarinnan, keräkurmitsan, iso- ja pikkukuovin, kurjen ja varpushaukan. Kelujärvellä voi
nähdä keväällä ja alkukesällä mm. allin, lapasotkan, mustalinnun, pilkkasiiven, lapasorsan, kaakkurin ja kuikan. Pikkusirkku pesii eteläpuolisen Matalajärven rantarämeillä. Merimetsoja voi Kelujärvellä nähdä syksyisin elo-syyskuussa. Järven laskujolla talvehtii koskikara. Järvellä on nähty useita harvinaisuuksia, kuten isokihu, pikku-uikku, suula, isolokki ja lumihanhi.
Viiankiaavalla on kartoitettu linnustoa Keski-Lapin Life –projektissa 2001-2003 (Pääkkö 2004). Viiankiaavalta on havaintoja yhteensä 90 lajista, joista kosteikoille ominaisia on 42 lajia. Linnusto on
monipuolinen: monet peto-, metsäkana- ja sorsalinnut, metsähanhi ja kurki viihtyvät alueella. Yleisin lintulaji on pajulintu; muita runsaina esiintyviä lajeja ovat mm. järripeippo, niittykirvinen ja jänkäsirriäinen. Arktisia vesilintuja (alli, mustalintu ja pilkkasiipi) pysähtyy alueen järvillä muuttoaikaan.
Suot ovat lintujen kannalta tärkeä elinympäristö; soilla pesii yli puolet maamme säännöllisistä pesimälintulajeista. Lapin kolmion alueella soiden osuus maapinta-alasta on huomattavan suuri ja
siksi myös suolinnuston osuus lajistosta on erityisen suuri. Linnuston runsauteen vaikuttavat soiden suuret hyönteisparvet, suolammikoiden ja allikoiden eliöstö sekä pikkunisäkkäiden ja soilla
viihtyvien matelijoiden runsaus. Varsinaista suolinnustoa pesii avosoilla, soiden reuna-alueilla, rämeillä ja korvissa pesii metsälajistoa. Viiankiaavan linnuston kartoituksessa tavatut uhanalaiset ja
silmälläpidettävät lajit on lueteltu kappaleessa Uhanalaiset lajit.
Kitisen alueen rantalintuinventoinneissa vuosina 1996 ja 1997 (Jokimäki & Kaisanlahti 1997) sekä
2000 ja 2002 (Jokimäki & Kaisanlahti 2002) linnustoa on selvitetty Kelujoella, Sattasjoella, Sattasessa sekä suokohteilla. Lisäksi Kitisellä on tehty lintulaskentoja vuosina 2000-2001 Luomujoki –
projektissa (Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki 2003). Tulosten mukaan Kitisellä pesiviä lajeja ovat
mm. kuikka, tavi, sinisorsa, telkkä, uivelo, tukkakoskelo, isokoskelo ja tylli. Näissä inventoinneissa
havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit on lueteltu kappaleessa Uhanalaiset lajit.
Huonot poikasvuodet ja lintujen luontaiset viholliset ovat pienentäneet maalintukantoja. Metson
soidinpaikkoja on kartoitettu Metsähallituksen toimesta (Korkalo ym. 1999; Korkalo ym. 2000; Mikkola ym. 2000; Mikkola ym. 2001). Soidinpaikkoja on merkitty Metsähallituksen alue-ekologisiin
suunnitelmiin (Oratunturi, Kaarestunturi, Pomokaira, Koitelainen).
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8.4 Kalat
Kelujärven kalastoon kuuluu ahven, hauki, made, muikku, siika, särki ja taimen (Orava & Vaarala
2001). Kelujoen valuma-alueselvityksen kalastustiedustelun perusteella Kelujärven kalastus on
valikoivaa ja keskittyy muikkuun ja siikaan. Muikun lisääntyminen luontaisesti on hyvää. Muikun
osuus tiedustelun kokonaissaaliista oli 44,4%. Kelujärven muikkukannat olivat vuonna 2003 keskimääräistä vahvempia (Rktl Kalavarat 2004). Kelujärven Siikakanta on istutusten varassa. Kelujoen
valuma-alueselvityksessä tehdyssä koekalastuksessa tavattiin Kelujärvessä runsaasti särkeä, kiiskeä ja pienikokoista ahventa. Särjen osuus koekalastuksen saaliin kokonaisbiomassasta oli 74,1 %
(Orava & Vaarala 2001).
Kemijoki oli ennen joen valjastamista sähköntuotantoon yksi Euroopan tuottoisimpia lohijokia. Rakentamattomasta Kemijoesta lähti vuosittain arviolta 600 000 - 700 000 lohismolttia merivaellukselle. Lohet aloittivat nousunsa jokeen touko-kesäkuun vaihteessa ja nousivat kaikkien suurten haarojen; Ounasjoki, Kitinen, Luiro ja Kemihaara, yläosiin asti. Vesistörakentamisen ympäristöhaittoja
ovat kalakantojen väheneminen (Karplund 1990). Kitiseen on vuodesta 1983 alkaen tehty kalanhoitovelvoitteen mukaisia istutuksia vesistörakentamisen kompensaationa (Leskinen 1994). Kitisessä esiintyy normaali Kemijoen jokialueiden kalalajisto. Yleisimmät saalislajit ovat harjus, siika,
hauki, taimen, made, ahven ja särkikalat. Harjuskannat ovat hyvät virta-alueilla. Taimenkannat ovat
vahvistuneet viime aikoina. Kitisessä tavataan runsaasti Porttipahdan tekoaltaasta peräisin olevaa
peledsiikaa. Kitisen alkuperäisen vaellussiian lisäksi joesta saadaan myös istutettua pohja- ja
planktonsiikaa.
Virkistyskalastusalueita suunnittelualueella ovat Kitinen, Jeesiöjoki, Kelujoki ja Sattasjoki. Kitisen
lajistoon kuuluvat ainakin siika, taimen, harjus, hauki ja made (Ruokanen 1995). Sattasjoen luontaiseen kalastoon kuuluvat ahven, hauki, made, taimen, harjus, mutu, kymmenpiikki, kivisimppu ja
siika. Saittajoesta kalastetaan tammukkaa. Viiankijoen vesistöistä on kalastettu pääasiassa haukea, ahventa ja särkeä. Metsähallitus on istuttanut taimenta ja harjusta Sattasjokeen ja Sovasjokeen. Nuttiolampeen on istutettu siikaa (Korkalo ym. 1999).
Pahtavaaran kaivoksen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailun (Lapin vesitutkimus 1999) kalastuskyselyn mukaan Koserusojasta on kalastettu harjusta ja taimenta ja Paskahaarasta harjusta,
taimenta ja särkeä. Tarkkailun koekalastuksissa Koserusojasta saatiin sähkökalastuksella taimenta, harjusta, mutua, madetta, kymmenpiikkiä, kivisimppua ja ahventa. Ala-Postojoesta kalastetaan
harjusta ja taimenta.

8.5 Matelijat ja sammakkoeläimet
Suunnittelualueella esiintyy ainakin sammakoita, joita maastokäynnillä havaittiin Nuolilammella ja
Sattasjoen varrella.

Kuva 10. Sammakko Pikku Nuolilammella.
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8.6 Selkärangattomat
Suunnittelualueen selkärangattomista on olemassa vain hajanaisia tietoja. Viiankiaavalla tehdyssä
maanilviäiskartoituksessa tavattiin 20 lajia (Pääkkö 2001). Tyypillisiä metsälajeja ovat kartiokotilo,
ruskeasiemenkotilo ja varpukotilo. Kosteikkolajeja ovat mm. lettosiemenkotilo, lilljeborgin- ja uurresiemenkotilot ja meripihkakotilo.
Kelujoen valuma-alueselvityksessä (Orava & Vaarala 2001) on selvitetty pohjaeläimistöä Ylijoesta,
Kelujärven luusuasta ja Kelujoesta. Näiden pohjaeläimistö edustaa tyypillistä Lapin virtavesien
peruslajistoa. Yleisimpiä pohjaeläimiä olivat vesiperhoset (Trichoptera). Kelujoen pääuoman pohjaeläinselvityksessä määritettiin yhteensä 72 lajia tai taksonomista ryhmää. Suurin lajirunsaus
esiintyi Ylijoen näyteasemalla (40 kpl) ja pienin Kelujärven luusuassa (27 lajia tai taksoniryhmää).
Pohjaeläinselvityksessä ei tavattu uhanalaisia lajeja.
Keivitsan alueen virtavesien pohjaeläimistön perusselvityksessä (Heino ym. 1998) näytteitä otettiin
suunnittelualueen joista Sattanen, Jeesiöjoki, Sovasjoki, Pieruoja ja Kelujoki. Sovasjoki on selvityksen mukaan suojelumielessä mielenkiintoinen, koska joen lajimäärä oli suuri ja joessa esiintyi
kolme uhanalaista lajia sekä muita harvinaisia lajeja.
Pahtavaaran kaivoksen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailun pohjaeläinselvityksissä Koserusojasta on löytynyt pohjaeläimiä 10 heimoa (Lapin vesitutkimus 1999).

9. Suojelualueet
Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän luonnonsuojeluohjelmaa: kansallis- ja luonnonpuistoohjelman sekä soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat. Valtionmailla luonnonsuojelualueita täydentävät Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnittelussa säilytettäviksi varatut arvokkaat luonnonalueet. Suurin osa suojelualueistamme kuuluu
EU:n Natura 2000 -verkostoon.
Suunnittelualueella sijaitseva Viiankiaapa on soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva suo. Osa
alueesta on luonnonsuojelulain mukaista suojelualuetta. Soidensuojelun perusohjelman tarkoituksena on soiden vesitalouden ja alkuperäisen kasvillisuuden ja eläimistön säilyttäminen. Viiankiaapa kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Viiankiaapa on Sodankylän alueen edustavimpia aapasoita.
Sitä luonnehtivat laajat rimpinevat. Alueella esiintyy Keski-Lapin aapasoille tyypillisiä koivulettoja.
Viiankiaavalle on rakennettu kaksi pitkospuureitistöä. Viiankiaapa on hyvä lintusuo ja suo on lajistollisesti arvokas.
Viiankiaavan Natura-alue on kooltaan 6 595 ha Luontodirektiivin luontotyypeistä Viiankiaavalla
esiintyvät seuraavat: Humuspitoiset lammet ja järvet, Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on
Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta, Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt, Keidassuot, Vaihettumissuot ja rantassuot, Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu
kalkkiliejusaostumia, Letot, Aapasuot, Boreaaliset luonnonmetsät, Harjumuodostumien metsäiset
luontotyypit ja Puustoiset suot. Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyvät saukko, kiiltosirppisammal ja lettorikko ja lintudirektiivin liitteen I linnuista ampuhaukka, helmipöllö, hiiripöllö,
kapustarinta, liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy, sinirinta, suokukko ja varpuspöllö.
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Kuva 11. Viiankiaapa.
Ilmakkiaapa suunnittelualueen pohjoisosassa on soidensuojeluohjelman kohde ja kuuluu Sodankylän ja Kittilän kuntien alueella sijaitsevaan Pomokairan alueeseen, joka on Natura 2000 –kohde.
Pomokairan Natura-alue on kooltaan 92 358 ha. Pomokaira-Koitelaiskaira on Suomen kansainvälisesti tärkeä lintualue, IBA-alue, sekä Suomen tärkeä lintualue, eli FinIBA-alue. IBA-alue on kooltaan 141 630 ha ja FinIBA alue siitä hieman laajennettu,157 020 ha. Pomokaira-Koitelaiskaira on
erittäin laaja yhtenäinen, pääosin isojen aapasoiden muodostama alue.
Jos Natura-alueen läheisyyteen suunnitellaan esimerkiksi rakentamista, täytyy tehdä Naturaarviointi. Arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hanke tarkasteltuna joko yksin tai yhdessä muiden Natura-alueeseen vaikuttavien hankkeiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää alueen
valintaperusteena olevia luonnonarvoja.
Kaaresvuoman ojitusrauhoitusalue kuuluu soidensuojeluohjelmaan. Alue on kooltaan 509 ha. Kaaresvuoma on Kaarestunturin alueen lähes ainoita laajoja luonnontilaisia avosoita.
Keskilompolon lehto suunnittelualueen luoteisosassa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on
monipuolinen puron varrella sijaitseva lehtoalue.
Kaaresvuoma ja Keskilompolon lehto eivät ole lakisääteisiä suojelualueita.

10. Arvokkaat elinympäristöt
Arvokkaita elinympäristöjä ovat Luonnonsuojelulain (29 §) ja –asetuksen (10 §) suojelemat luontotyypit, Vesilain suojelemat pienvedet (1:15a § ja 1:17a §) ja Metsälain (10 §) erityisen tärkeät
elinympäristöt. Arvokkaat luontokohteet on Metsähallituksen alue-ekologisten suunnitelmien alueella merkitty kartalle. Arvokkaina luontokohteina pidetään luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain lisäksi myös Metsähallituksen itsensä arvokkaiksi määrittelemiä elinympäristöjä (Meriluoto & Soininen 1998). Arvokkaille elinympäristöille on tyypillistä pienialaisuus ja luonnontilaisuus ja ne poikkeavat selvästi ympäristöstään. Monet ovat myös usein uhanalaisten lajien esiintymäpaikkoja. Tiedot näistä avainbiotoopeista on tallennettu Metsähallituksen alue-ekologisiin suunnitelmiin luontokohteiksi. Yleisimpiä avainbiotooppeja lukumäärältään ja pinta-alaltaan ovat puronvarsimetsät ja
vanhat metsät. Useimmat puronvarsimetsistä ovat ruoho- ja heinäkorpia, jotka paikoitellen vaihtuvat pienialaisiksi lehtomaisiksi korviksi (luontotyyppi rehevät suot). Monet puronvarret ovat myös
alueellisesti uhanalaisten putkilokasvien esiintymäpaikkoja. Monet lähteiköt ovat myös uhanalaisten putkilokasvien esiintymäpaikkoja. Kasvillisuuskartassa on esitetty Metsähallituksen alueekologisten suunnitelmien (Oratunturi, Kaarestunturi, Pomokaira ja Koitelainen) arvokkaat luonto26

kohteet, joita ovat: lakisääteiset luontokohteet, lehdot, rehevät suot, vanhat metsät, pienvedet ja
niitä ympäröivät alueet, jyrkänteet, kalliot tms. tai muut luontokohteet. Tiedot arvokkaista luontokohteista muilta kuin Metsähallituksen alue-ekologisiin suunnitelmiin kuuluvilta mailta ovat puutteellisia.
Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavien luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia. Ne ovat harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä, mutta silti arvokkaita luonnon
monimuotoisuudelle ja maisemansuojelulle. Luonnonsuojelulain mainitsemat luontotyypit ovat Lapissa erittäin harvinaisia. Suunnittelualueella luonnonsuojelulain mukaisista luontotyypeistä voi
esiintyä vain luonnontilaisia hiekkarantoja ja avoimen maiseman suuria yksittäisiä puita tai puuryhmiä.
Vesilain mukaisten suojeltujen luontotyyppien luonnontilan muuttaminen on kiellettyä suoraan vesilain nojalla. Vesilain mukaisia luontotyyppejä suunnittelualueella ovat luonnontilaiset lähteet. Myös
metsälain mukaan vähäpuustoisten lähteikköjen ja tihkupintojen välittömät lähiympäristöt ovat erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Lähteitä on peruskarttoihin merkitty eri puolille suunnittelualuetta.
Alueen laajuuden ja lähteiden suuren määrän vuoksi lähteitä ei ole pystytty inventoimaan, jonka
vuoksi kaikki peruskarttoihin merkityt lähteet on merkitty kasvillisuuskartalle. Niiden luonnontilaisuus tulisi selvittää maastossa.
Metsälain mukaisten erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, selvästi ympäristöstään erottuvia ja yleensä pienialaisia. Metsissä voi olla myös alueellisesti tai
paikallisesti arvokkaita elinympäristöjä, jotka eivät täytä metsälaissa määritellyn erityisen tärkeän
elinympäristön tai luonnonsuojelulain mukaisen suojellun luontotyypin vaatimuksia. Maanomistaja
voi päättää näiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisestä.

11. Perinnemaisemat
Lapin perinnebiotoopit –raportissa (Kalpio & Bergman 1999) on kuvailtu arvokkaita perinnemaisemakohteita. Näitä on suunnittelualueella kaksi. Maakunnallisesti arvokkaiksi luokitelluilla kohteilla
perinteinen maankäyttö on jatkunut pitkään ja kohteella on tyypillistä perinnebiotooppikasvillisuutta
ja monipuolinen lajisto. Arvoa nostavat myös maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Paikallisesti arvokkaiksi luokitelluilla kohteilla maankäyttö ei ole enää perinteisen kaltaista, mutta kasvillisuus on monipuolista. Perinnemaisemat suunnittelualueella on merkitty luontokohdekartalle.
Haapalan laidun Sattasjoen rannalla on paikallisesti merkittävä avoimesta tulvaniitystä ja sekametsälaitumesta muodostuva laidunkohde. Laitumella kasvaa alueellisesti uhanalaista ahomansikkaa.
Onnelan laidun Kelujoen etelärannalla Siurunmaan kylässä on lihakarjan laiduntama tulvaniitty,
joka on osa laajempaa jokivarren tulvaniittykokonaisuutta. Kohde on paikallisesti arvokas.
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Kuva 12. Kelujoen rantaa Siurunmaalla.

12. Uhanalaiset lajit
Uhanalaistiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen uhanalaistiedoista (18.10.2005).
Uhanalaistiedoista on esitetty vuotta 1960 uudemmat havainnot. Linnuston osalta lähteenä on käytetty myös Jokimäen & Jokimäki-Kaisanlahden (1997), Pääkön (2004) ja Nyyssönen ym. (1998)
selvityksiä (Taulukko 1.). Lajien uhanalaisuus on luokiteltu Suomen uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan, jotka perustuu IUCN:n (The World Conservation Union) uhanalaisuusluokkiin.
Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan rauhoittaa tai se voidaan säätää uhanalaiseksi tai erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty Luonnonsuojelulain (1096/1996, 47 §) mukaan. Kielto tulee
voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin
esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Euroopan yhteisöllä on lajisuojelua koskevat säännökset, eli lintudirektiivi ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskeva ns. luontodirektiivi. Uhanalaistiedot on merkitty Luontokohdekartalle.
Uhanalaiset lajit suunnittelualueella ovat pääasiassa rehevien puronvarsien, lehtojen, lähteikköjen,
lettosoiden tai vanhojen metsien lajeja. Alueen uhanalaiset lajit on esitetty lajiryhmittäin liitteessä I.
Kelukosken voimalaitoshankkeeseen liittyen Kelukosken uhanalaiset lajit on selvitetty vuonna
1995. Kelukoskella on tehty uhanalaisten lajien (mäkikeltano, lapinesikko, lapinvehnä, laaksoarho
ja säilävihvilä, tataarikohokki) siirtoistutuksia (Kemijoki Oy 2001, Björnström ym. 2001). Kelukosken
voimalaitos valmistui vuonna 2001.
Suunnittelualueella pesivien uhanalaisten ja lintudirektiivin liitteessä I mainittujen maakotkan, kalasääksen ja muuttohaukan pesät ovat Metsähallituksen tiedossa. Muuttohaukka on uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalainen (EN), maakotka vaarantunut (VU) ja kalasääski silmälläpidettävä taantunut (NT).
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Kuva 13. Lapinleinikki on EU:n luontodirektiivin mukaan erityisesti suojeltava laji. Kuva Kelujärveen
laskevan Kousiojan varrelta.

13. Suositukset maankäytölle ja lisäselvitystarpeet
Kasvillisuutensa puolesta suunnittelualue on suurimmaksi osaksi karua. Metsäkasvillisuus on kuivahkoa/kuivaa kangasmetsää. Kasvillisuutensa kannalta arvokkaat ja mahdollisesti arvokkaat alueet sijaitsevat lähinnä jokien ja purojen varsilla. Eläimistöstä suunnittelualueella on tehty vain muutamia selvityksiä lähinnä Kitisellä ja Viiankiaavan soidensuojelualueella. Suunnittelualueen laajuuden ja käytettävissä olleen ajan vuoksi luontoselvitys on erittäin puutteellinen. Luontoselvitystä
olisikin syytä tarkentaa kasvillisuuden osalta ainakin niillä alueilla, joille on suunnitteilla rakentamista.
Luontoselvityksessä oli käytettävissä Metsähallituksen alue-ekologiset suunnitelmat valtionmailta.
Alue-ekologisten suunnitelmien luonnon kannalta arvokkaat kohteet on esitetty luontoselvityksen
liitteenä olevassa Luontokohdekartassa. Alue-ekologiset suunnitelmat kattavat suuren osan selvitysalueesta. Suunnitelmien ulkopuolelle jäävät yksityisten omistamat maat keskittyvät kuitenkin
jokivarsiin, joten tarkemman yleiskaavasuunnittelun alueet jäävät suurimmaksi osaksi alueekologisten suunnitelmien ulkopuolella ja tiedot näiltä alueilta ovat puutteellisia. Luontokohdekarttaan on alue-ekologisten suunnitelmien ulkopuolella merkitty luonnon kannalta arvokkaina alueina
tiedossa olevat uhanalaisten lajien esiintymät. Karttaan on myös rajattu alueita, joilta voi mahdollisesti löytyä luonnon kannalta merkittäviä kohteita. Näitä ovat peruskarttojen mukaan rajatut puuttomat ja vähäpuustoiset suot, avokalliot ja louhikot sekä kaikki peruskarttaan merkityt lähteet. Lisäksi arvokkaita kohteita voivat olla purojen varret. Kohteiden luonnontilaisuuden arviointi tulisi
tehdä maastossa.
Maastokäynneillä tarkasteltiin suunnittelualueen luontoarvoja kohteittain. Seuraavassa on lueteltu
osa-alueittain ne kohteet, joilla oli erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon maankäyttöä
suunniteltaessa. Luontoarvot näillä kohteilla ovat Metsähallituksen määrittelemiä luonnon kannalta
merkittäviä alueita (LUO-alueet), kasvillisuuden kannalta arvokkaita alueita (rehevät puronvarret,
lehto, lehtomainen metsä, avoin tulvaniitty, lettosuo), luonnontilaisia lähteitä tai uhanalaisten lajien
esiintymiä.

29

13.1 Sattasen kyläalue ja Kitisen rantavyöhyke
Kitisen rannat ovat selvitysalueella suurimmaksi osaksi rakennetut. Kitisen varrella on useita uhanalaisten lajien esiintymiä. Kasvillisuutensa puolesta arvokkaat kohteet painottuvat Kitisen rannoille.
Tarkennetun luontoselvityksen kohteet, joilla on erityisiä luontoarvoja ovat seuraavat:
23) Kärväsniemi
25) Siirtola

13.2 Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaa
Koitelaisen alue-ekologisen suunnitelman alueella arvokkaat luontokohteet ovat lähteet, puronvarret, kalliot, jyrkänteet, rotkot, kurut, lehdot, rehevät suot ja vanhat metsät (Korkalo ym. 2000) ja
Oratunturin suunnitelma-alueella lähteet, purot, norot, lehdot, rehevät suot, suon metsäsaarekkeet
ja vanhat metsät (Mikkola ym. 2001).

13.3 Sattasjoki-Rajala
Sattanen ja Soasjoki ovat Sodankylän ympäristöohjelman (Karplund 1990) mukaan kasvistollisesti
arvokkaita kohteita. Valtion mailla Metsähallituksen alue-ekologisten suunnitelmien alueella jokivarsista löytyy lehtoja. Jokivarsissa on myös useita uhanalaisten lajien kasvupaikkoja. Kasvillisuudeltaan arvokkaat kohteet näissä jokivarsissa voivat olla tulvavaikutteisia metsiä, lehtoja tai reheviä
soita. Ylempänä rannasta kasvillisuus on usein kuivahkoa kangasmetsää, joka kasvillisuutensa
puolesta on tavanomaista.

Kuva 11. Sattanen.
Tarkennetun luontoselvityksen kohteet, joilla on erityisiä luontoarvoja ovat seuraavat:
1) Riimikahlonkangas
2) Nuttio-ojan ja Sattasen risteys
3) Sorvusköngäs-Pahkakoski
11) Hanhimellankangas
13) Sattasköngäs
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8) Pahtakoski
(10) Tossunmella, Kaltioniemi

13.4 Jeesiöjoki
Jeesiöjoki on Sodankylän ympäristöohjelmassa mainittu kasvistollisesti arvokkaana kohteena
(Karplund 1990). Kasvistollisesti merkittävät kohteet voivat olla tulvavaikutteisia metsiä, lehtoja tai
reheviä soita.
Tarkennetun luontoselvityksen kohteet, joilla on erityisiä luontoarvoja ovat seuraavat:
19) Kaarevuopaja
21) Liikkuvansaari

13.5 Muut alueet
Metsähallituksen alue-ekologiset suunnitelmat kattavat suurimman osan Sattasen ja Kelujärven
pohjois- ja eteläpuolisista alueista. Alue-ekologisten suunnitelmien ulkopuolelle jää Sattasjoen pohjois- ja eteläpuolella vain erillisiä alueita, jotka kuitenkin ovat usein joen- tai puronvarsia, joiden
kasvillisuutta tulisi selvittää tarkemmin. Kelujärven pohjois- ja eteläpuolella alue-ekologisiin suunnitelmiin kuuluu pinta-alasta yli puolet. Kasvillisuudeltaan arvokkaat kohteet voivat olla samoja, kuin
alue-ekologisten suunnitelmien alueella, eli esimerkiksi puronvarsia, lehtoja ja vanhoja metsiä.
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LIITE I
Suunnittelualueen uhanalaiset lajit eliöryhmittäin.
Lyhenteiden selitteet: EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT =
alueellisesti uhanalainen, dir = direktiivilaji
Putkilokasvit
lajinimi
sukassara
tunturihärkki
(Keski-Lapin serpentiinirodut)
mustakonnanmarja
tunturisara
lettonuppisara
sormisara
isokynsimö
harmaakynsimö
kivikkoalvejuuri
lapinvehnä
ahomansikka
merivita
välkevita
hentosätkin
lapinleinikki
leskenlehti
pohjantädyke
lapinorvokki
luhtalemmikki
ahonoidanlukko
velttosara
punakämmekkä
himmeävilla
ketonoidanlukko
suomentähtimö
pohjannoidanlukko
suikeanoidanlukko
neidonkenkä
röyhysara
lettosara
tikankontti
verikämmekkä
lapinkämmekkä
kaitakämmekkä
serpentiinipikkutervakko
lapinnätä (serpentiinityyppi)
laaksoarho
siperianvehnä
metsänemä
lapinesikko
lettorikko
tataarikohokki

tieteellinen nimi
Carex microglochin
Cerastium alpinum

uhanal.
EN
EN

Actaea spicata
Carex bigelowii
Carex capitata L.
Carex digitata
Draba daurica
Draba incana
Dryopteris filix-mas
Elymus mutabilis
Fragaria vesca
Potamogeton filiformis
Potamogeton lucens
Ranunculus confervoides
Ranunculus lapponicus L.
Tussilago farfara
Veronica serpyllifolia ssp. humifusa
Viola biflora
Myosotis scorpioides
Botrychium multifidum
Carex laxa
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Eriophorum brachyantherum
Botrychium lunaria
Stellaria fennica
Botrychium boreale
Botrychium lanceolatum
Calypso bulbosa
Carex appropinquata
Carex heleonastes
Cypripedium caRTeolus
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta
Dactylorhiza lapponica
Dactylorhiza traunsteineri
Lychnis alpina var. serpentinicola
Minuartia biflora
Moehringia lateriflora
Elymus fibrosus
Epipogium aphyllum
Primula stricta
Saxifraga hirculus
Silene tatarica

RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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Sammalet ja jäkälät
lajinimi
pitkäperähiirensammal
lapinsirppisammal
siimesjäkälä
isonuijasammal
kultasuikerosammal
sirohuurresammal
kalkkikynsisammal
savikkosiipisammal
kalliokoukerosammal
pohjanharasammal

tieteellinen nimi
Bryum longisetum Bland. ex Schwägr.
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.
Meesia longiseta Hedw.
Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb.
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.
Lescuraea saxicola (Schimp.) Milde
Campylophyllum halleri (Sw. ex Hedw.)
M.Fleisch.
nuppusiipisammal
Fissidens gymnandrus Büse
isokellosammal
Encalypta procera Bruch
tulvahammassammal
Leiocolea gillmanii (Austin) A.Evans
pohjanhuurresammal
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra
sirppihuurresammal
Palustriella faRTata (Brid.) Hedenäs
pohjanvaskisammal
Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb.
lupporustojäkälä
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
pikkuliuskasammal
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
korpiludekääpä
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns
käyrälehtirahkasammal Sphagnum contortum Schultz
kiiltosirppisammal
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
tunturiraippasammal
Anastrophyllum cavifolium (H.Buch &
S.W.Arnell) Lammes
turjansammal
Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.
pohjanjalosammal
Pseudo-calliergon angustifolium Hedenäs

uhanalaisuus
EN
EN, dir
EN
EN
RT
RT
RT
RT
RT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU

Käävät
lajinimi
kalkkikääpä
haavanarinakääpä
sammalpiennarsieni
riekonkääpä
korkkikerroskääpä
ruostekääpä
raidantuoksukääpä
louhennahka
rusokantokääpä
lapinkynsikääpä
pursukääpä
sirppikääpä
punakarakääpä
korpiludekääpä
pohjanrypykkä

tieteellinen nimi
Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer
Phellinus populicola Niemelä
Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh.
Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden
Perenniporia subacida (Peck) Donk
Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot
Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev & Singer
Laurilia suRTata (Burt) Pouzar
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst.
Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden
Amylocystis lapponica (Romell) Singer
Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemelä
Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt
Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns
Phlebia centrifuga P. Karst.

uhanalaisuus
EN
RT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
NT
VU
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Selkärangattomat
lajinimi
vähäkirjokorri
pohjansirvikäs

tieteellinen nimi
Isoperla difformis (Klapálek)
Arctopsyche ladogensis (Kolenati)

uhanalaisuus
RT
NT

Viiankiaavan maanilviäiskartoituksen uhanalaiset lajit (Pääkkö 2004).
lajinimi
Luiron suot
kääpiösarvikotilo
lettosiemenkotilo
TeuravuomaKivijärvenvuoma
lettosiemenkotilo

tieteellinen nimi

uhanalaisuus

Carychium minimum
Vertigo geyeri

NT
NT, dir

Vertigo geyeri

NT, dir

Linnut
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut suunnittelualueella Jokimäen & Kaisanlahden (1997), Jokimäen & Jokimäki-Kaisanlahden (2003), Pääkön (2004) ja Nyyssönen ym. (1998) mukaan:
lajinimi
maakotka
lapasotka
lapinsirri
pikkutikka
ampuhaukka
naurulokki
metsähanhi
käki
tuulihaukka
kaakkuri
isolepinkäinen
jänkäsirriäinen
punakuiri
mustalintu
sääksi
lapintiainen
varpunen
kuukkeli
suokukko
pohjantikka
kottarainen
teeri
metso
metsäkirvinen
tervapääsky
pilkkasiipi
töyhtöhyyppä
helmipöllö
hiiripöllö

tieteellinen nimi
Aquila chrysaetos
Aythya marila
Calidris temminckii
Dendrocopos minor
FaRTo columbarius
Larus ridibundus
Anser fabalis
Cuculus canorus
FaRTo tinnunculus
Gavia stellata
Lanius excubitor
Limicola faRTinellus
Limosa lapponica
Melanitta nigra
Pandion haliaetus
Parus cinctus
Passer domesticus
Perisoreus infaustus
Philomachus pugnax
Picoides tridactylus
Sturnus vulgaris
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Anthus trivialis
Apus apus
Melanitta fusca
Vanellus vanellus
Aegolius funereus
Surnia ulula

uhanalaisuus
VU, dir
VU
VU
VU
VU, dir
VU
NT
NT
NT
NT, dir
NT
NT
NT, dir
NT, RT
NT, dir
NT
NT, RT
NT
NT, dir
NT, dir
NT, RT
NT, dir
NT, dir
RT
RT
RT
RT
dir
dir
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kalatiira
kapustarinta
keräkurmitsa
kuikka
kurki
lapinpöllö
lapintiira
laulujoutsen
liro
palokärki
pyy
sinirinta
sinisuohaukka
suopöllö
uivelo
varpuspöllö
vesipääsky

Sterna hirundo
Pluvialis apricaria
Charadrius morinellus
Gavia arctica
Grus grus
Strix nebulosa
Sterna paradisea
Cygnus cygnus
Tringa glareola
Dryocopus martius
Bonasa bonasia
Luscinia svecica
Circus cyaneus
Asio flammeus
Mergus albellus
Glaucidium passerinum
Phalarobus lobatus

dir
dir
NT, dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir
dir

Nisäkkäät
Nisäkkäät Viiankiaavalla (Pääkön 2004) mukaan
nimi
karhu
saukko

tieteellinen nimi
Ursus arctos
Lutra lutra

uhanalaisuus
NT, dir
NT, dir
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