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1 JOHDANTO 

Tämä työ on Soutajan alueen kaavoitusta palveleva luonto- ja maisemaselvi-
tys. Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida luon-
non monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen se-
kä kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokkaat alueet. 

Luontoselvityksen maastokäynti suoritettiin 23.9.2010. Kaava-alueelta on 
tehty luontoselvityksiä mm. Pyhä-Luosto yleiskaavan yhteydessä, joita on 
käytetty tässä selvityksessä apuna. 

Selvityksen teki FCG Finnish Consulting Group Oy:n Rovaniemen toimistosta 
hortonomi Mari Lampinen. 

 

Kuva 1. Selvitysalue. 

 

1.1 Lähtöaineisto 

Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: 

- Kalpio, S. & Bergman, T. (1999). Lapin perinnemaisemat. Lapin ympäris-
tökeskus. Metsähallitus. 

- Kuusipalo, J. (1996). Suomen metsätyypit. 
- Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. (1993). Maisemanhoito. Ympäristömi-

nisteriö. Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. 
- Manner, R. & Tervo, T. (1988). Lapin geologiaa. Lapin Maakuntaliitto ry. 

Lapin lääninhallitus. 
- Metsähallitus, Metsätalous. (1999). Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma. 
- Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (2008). Suomen luontotyyppien 

uhanalaisuus. SY 8/2008. 
- Birdlife-Suomen internet-sivut. Suomen tärkeät lintualueet. 
- Metsähallitus. Pyhä-Luoston kansallispuiston internet-sivut. 
- OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu (valtion ympäristöhallinnon viras-

tot). 
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 Sijainti 

Kaava-alue sijoittuu Soutajan alueelle Ranta-Soutajan pohjoisrinteelle. Souta-
jan alue sijoittuu Pyhätunturin matkailukeskuksen välittömään lähiympäris-
töön. Kaava-alueen koko on noin 33 ha. 

 

Kuva 2. Kaava-alueen sijainti. 

 
Soutajan alueella on voimassa 3.4.1992 hyväksytty rantakaava, joka käsittää 
nyt suunnitteilla olevan alueen itäosan. Alue on osoitettu lomarakentamiselle. 
Nyt kaavoituksen tavoitteena on tiivistää nykyistä ranta-asemakaavaa ja laa-
jentaa sitä vastaamaan matkailun tarpeita. 

 

Kuva 3. Suunnittelualue rajattuna vanhaan rantakaavaan. 

 

Kemijärvelle 
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2.2 Kallioperä ja maaperä 

Pyhätunturin alue on muodostunut yli 2 000 miljoonaa vuotta sitten. Tunturi 
on svekokarelidista muodostumaa ja kuuluu Keski-Lapin liuskevyöhykkee-
seen. Alue on muodostunut suurimmaksi osaksi kvartsiiteista eli kvartsihiek-
kakivestä, joka ovat syntyneet hiekasta ja sorasta. Kovat kvartsiitit kestävät 
kulutusta paremmin, sen vuoksi suurin osa tuntureista on kvartsiittia. Vul-
kaanisia kiviä ja kiilleliuskeita esiintyy myös Pyhätunturilla.1 Alueella ei ole 
kasvillisuuden kannalta erityisen ravinteisia kivilajeja (esim. kalkkikivipitoisia 
silikaatteja). Lähimmät kalkkikiviesiintymät ovat Pyhäjoen varrella kaava-
alueesta luoteeseen. 

Jääkauden loppuvaiheessa jäätikkö virtasi Pyhä-Luoston alueen yli luoteesta 
kaakkoon. Virratessaan se kulutti alla olevaa kallioperää ja aiemmin kerrostu-
neita maalajeja. Moreeni syntyi jäätikön kalliosta irrottamasta, murskaamasta 
ja hiomasta kiviaineksesta, johon sekoittui ennen viimeistä jäätiköitymistä 
syntyneitä maa-aineksia ja kallioperän rapautumistuotteita. Moreeni on alu-
een yleisin maalaji ja se peittää kallioperää ja loiventaa sen pinnan muotoja. 
Se on paksuimmillaan laaksoissa ja tasaisilla alueilla. Tunturien alarinteillä 
moreenipeite ohenee ja tunturien lailla ja jyrkänteillä se usein puuttuu. 

Rapautuminen on vaikuttanut tunturialueen maanpinnan muotoihin ja maise-
maan. Näkyvimpänä tuloksena ovat lakialueita ja loivia rinteitä peittävät ra-
pautumistuotteet, särmikkäät kivikot eli rakat. Kurujen pohjalla olevat kivet ja 
lohkareet ovat jääkauden jälkeen rapautuneet irti kallioseinämistä ja vyöry-
neet rotkon pohjalle. 

Pyhätunturin maaperää muodostavat moreeni, kallio, rakka sekä louhikko. 
Myös turvetta on jonkin verran. Soraa ja hiekkaa esiintyy alueella vähäisesti.1 

 

Kuva 4. Ranta-Soutajan pohjoisrinteen rakkakivikkoa. 

                                          
1 Manner & Tervo (1988) 
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2.3 Vesi- ja ilmasto-olosuhteet 

Pelkosenniemen kunta kuuluu Kemijoen vesistöalueeseen. Pyhätunturin lähei-
syydessä olevia vesistöjä ovat Pyhäjärvi, Huttujärvi, Soutajanlampi sekä Py-
häjoki. Kaava-alueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

  

Kuva 5. Pohjavesialueet.2 

 
Tutkimusalueella vallitsee mantereinen ilmasto. Talvet ovat pitkät ja ankarat, 
kesät lyhyet, mutta suhteellisen lämpimät. Termisen kasvukauden pituus 
(vuorokausien keskilämpötilat yli +5C) on 122 vuorokautta, tosin kasvukau-
den on laskettu lyhenevän 5-6 vuorokautta maaston korkeuden noustessa 
100 metriä. Ylöspäin mentäessä lämpötila laskee ja tuulen nopeus kasvaa, 
kovalla pakkasella tilanne on kuitenkin usein käänteinen kylmän ilman values-
sa laaksoihin. Vuotuinen keskilämpötila Pelkosenniemen seudulla on nollan 
vaiheilla. Vuotuinen sademäärä on 550mm. Pysyvä lumipeite tulee loka-
marraskuun vaihteessa ja sulaa pois toukokuun puolivälin jälkeen. Lumipeite 
on syvimmillään noin 70 cm. Pyhätunturilla tuulee yleisimmin etelästä ja lou-
naasta.3 

 

                                          
2 OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 6.10.2010. ©Affecto Finland Oy,Karttakeskus,Lupa L4659. ©SYKE, ELY-keskukset. 
3 Kuusipalo (1996). 

Selvitysalue 
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3 MAISEMARAKENNE 

Pelkosenniemen kunnan luonnonpiirteet ovat monimuotoiset, koska kunta ja-
kautuu maisemamaakuntajaossa kolmeen seutuun; Peräpohjolan vaara- ja 
jokiseutuun, Aapa-Lapin seutuun sekä Itä-Lapin tunturiseutuun.4 

Pyhätunturin alue sijoittuu Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun alueelle, jonka 
maisemaa luonnehtii laajat ja jyrkät vaara-alueet, muutamat tunturit sekä 
asutetut jokivarret. Alueella on kohtalaisen paljon soita, mutta suoalat eivät 
ole maaston kumpuilevuuden takia kovinkaan suuria. Metsät ovat yleensä ka-
ruja, mäntyvaltaisia sekametsiä. Puuston joukossa on paikoin paljonkin lehti-
puuta. 

Suurmaisemaa hallitsee Pyhätunturi-Luosto –tunturijakso. Korkeimmalle ko-
hoavat Pyhätunturin itä-länsisuuntaisen, kaarevan tunturijonon korkeimmat 
huiput: Noitatunturi (540m mpy) ja Laakakero (490m mpy). Pyhätunturin 
muodostavat näiden huippujen lisäksi Peurakero, Ukonhattu ja Kultakero 
(490m mpy). Huippuja jakavat kurut, joista Pyhä- eli Isokuru on suurin, 220m 
syvä. 

 

Kuva 6. Näkymää Pyhätunturille. 

 
Selvitysalue sijoittuu Soutajatunturin alueelle, sen edustalle sijoittuvan Ranta-
Soutajan rinteille. Ranta-Soutaja on 335m mpy ulottuva pääosin metsäpeit-
teinen vaara, kun taas Soutaja kohoaa 375m mpy korkeuteen ja on pääosin 
rakkapintainen. Ranta-Soutajan ollessa pääosin metsän peitossa, näkymätkin 
avautuvat puiden lomasta. Alueelta on kauniita näkymiä sekä vastapäisellä 
Pyhätunturille että Pyhäjärvelle. 

 
 
 
 

                                          
4 Ympäristöministeriö. Mietintö 66/1992. 
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Ranta-Soutajalta on jyrkkäreunainen lasku Pyhäjärvelle vaaran länsipuolelta. 
Lisäksi Ranta-Soutajan ja Soutajan välissä sijaitsee Lammaskuru, jossa 
maanpinta laskee 260 metriin mpy. Ranta-Soutajan huipulta Lammaskurun 
pohjalle on eroa 60 metriä. 

 

Kuva 7. Lammaskuru. 

Muutoin selvitysalueen maanpinta laskee loivasti itäänpäin ja onkin Lammas-
kurun itäpuolella tasalaatuista talousmetsää. Maisemarakenteellisesti tär-
keimmät alueet sijaitsevat Ranta-Soutajan pohjoisrinteellä sekä Lammasku-
run reunoilla ja pohjalla. 

Selvitysalueen maisemarakenne perustuu maisematiloihin. Perusjaottelu on 
seuraava: avoimet, puoliavoimet ja suljetut tilat. Avointa tilaa alueella ei ole. 
Puoliavointa tilaa edustaa alueelta Lammaskurun alue ja rakka-alueet. Suljet-
tua tilaa edustaa metsäiset alueet. 

Liitteenä olevassa yhdistetyssä luonto- ja maisemaselvityksessä on esitetty 
maisematilat, jyrkänteet ja muutama merkittävä näkymän avautumiskohta. 
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3.1 Näkymät 

Ranta-Soutajan alueelta avautuu kauniita näkymiä sekä Pyhätunturille että 
Soutajalle kuin myös Pyhäjärvelle puiden lomitse. 

Kaukomaisemassa Soutaja on merkittävä Pyhäjärveä rajaava tunturi, joka 
näkyy Pyhätunturilta ja Pyhäjärven kylältä katsottuna hyvin. 

 

Kuva 8. Näkymää ympäristöön. 

 

Kuva 9. Soutajan alue Pyhätunturilta katsottuna. 

 

Soutajan alue 
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3.2 Häiriötekijät 

Retkeilijöiden määrän lisääntyessä vilkkaimmin käytössä olevilla alueilla, 
maaperän ja kasvillisuuden kulutus lisääntyy ja samalla eroosio aiheuttaa 
maisemallisia ongelmia ja kasvilajiston tallaantumista. Alueen halki kulkeva 
ulkoilureitti on paikoin melko kulunut ja vaarallinen lohkarekivien tullessa nä-
kyviin kuluneen pintakasvillisuuden alta. 

 

Kuva 10. Ulkoilu- ja latureittiä alueelta. 
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4 LUONTO 

4.1 Yleistä 

 

Metsäkasvillisuuden vyöhykejaossa 
Pelkosenniemi sijaitsee pohjoisboreaali-
sessa havumetsävyöhykkeessä, 
tarkemmin Peräpohjolan vyöhykkeessä. 
Suokasvillisuuden vyöhykejaossa 
Pelkosenniemi kuuluu Peräpohjolan 
aapasoiden vyöhykkeeseen. 

 

 

 

 

Kuva 11. Lapin metsäkasvillisuusvyöhykekartta.5 

 

Ranta-Soutajan rinteitä peittää yhtenäinen havumetsä, joka on pääosin män-
tyvaltaista. Sekapuuna on vaihtelevasti koivua ja kuusta. Metsät ovat talous-
käytössä eikä kaava-alueella ole erityisen vanhaa puustoa. Puuston ikä vaih-
telee nuoren kasvatusmetsän ja korjuukypsän puuston välillä, paikoin Ranta-
Soutajan alueella on suoritettu myös hakkuita. Lahopuuta on jonkin verran 
pystyssä ja maapuuna. 

 

                                          
5 Metsähallitus (1999). 
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4.2 Metsätyypit 

Selvitysalueen kasvupaikkatyyppi on pääosin Peräpohjolan variksenmarja-
mustikkatyypin (EMT) mäntyvaltainen kuivahko kangas. Kenttäkerroksen kas-
villisuus on kohtalaisen peittävää. Variksenmarja, puolukka ja mustikka kas-
vavat tasaveroisina, juolukkaa ja suopursua esiintyy harvemmin. Seinäsam-
mal ja kynsisammalet ovat yleisimmät sammalet. Jäkälää kasvaa jonkin ver-
ran, ja eri ruoho- ja heinälajeja esiintyy niukasti. Katajaa näkyy siellä täällä. 

 

Kuva 12. Kuivahkon kankaan pohja- ja kenttäkasvillisuutta. 

 

Kuva 13.Kuivahkoa kangasta. 
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Ranta-Soutajan lakialueella, tunturin pohjoispuolella esiintyy pienialaisesti 
kuusia. Kasvupaikka on Peräpohjolan seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) 
tuore kangas. Kenttäkerroksen kasvillisuus muodostuu mustikasta, jonka se-
assa kasavaa puolukkaa. Variksenmarjaa, riidenliekoa ja juolukkaa esiintyy 
joukossa. Seinäsammal ja metsäkerrossammal ovat yleisimmät sammalet. 
Ruoho- ja heinälajeista esiintyy metsälauhaa. Tuore kangas rajautuu Ranta-
Soutajan lakialueelle. 

 

Kuva 14. Kuusivaltaista kangasta. 

 

Kuva 15. Tuoreen kankaan kenttäkerrosta. 
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4.3 Muut kasvupaikat 

Kurut ovat veden uurtamia, kapeita, syviä ja jyrkkärinteisiä solamaisia laakso-
ja. Suurten ja jyrkkärinteisten kurujen seinämien alle kasautuu usein vyö-
rysorakeiloja, joissa on harvaa, mutta ympäristöstään poikkeavaa kasvilli-
suutta. Kurun pohjalla on joko puro tai sulamisvesiuoma. Selvitysalueella si-
jaitsevan kurun reunoilla kasvaa jonkin verran puustoa. Rakkakiveystä on 
molemmin puolin kurun rinteitä sekä pohjalla. 

 

Lammaskurun pohjalla sijaitseva lampi oli kuivunut. Lammesta etelään päin 
kulkee sulamisvesien reitti ja kurun pohjalla oli hieman kosteampaa, heinäval-
taista aluetta. 

 

Kuva 16. Monimuotoista kurun aluetta. 
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Pakkasrapautumisen tuottamat kivikot eli rakat syntyvät suoraan kalliosta 
lohkeamalla. Roudan nostamiin kivikoihin luetaan tuntureilla moreenista 
nousseet lakikivikot sekä rinteiden kivi- ja lohkarejuovat ja -virrat. 

Selvitysalueella olevat rakka-alueet ovat melko pienialaisia. Pienialaisuudesta 
huolimatta alueet ovat säilyttämisen arvoisia, koska muodostavat metsäalu-
eelle monimuotoisen ilmeen. 

 

Kuva 17. Ranta-Soutajan rakkakivikkoa, taustalla Soutaja. 
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4.4 Erityiskohde 

Ranta-Soutajan laelta laskeuduttaessa ulkoilureitille kasvaa erikoinen kuusi. 
Kuusi on noin 2,5 metriä korkea ja sen kasvutapa eroaa voimakkaasti nor-
maalista. Jos ulkoilureittiä siirretään toisaalle, kuusi on suositeltavaa säilyttää. 

 

Kuva 18. Erikoinen kuusi. 
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5 SUOJELUALUEET JA ALUEVARAUKSET 

5.1 Kohteiden arvottaminen 

Arvokkaat luontokohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Kohteiden ar-
votuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvi-
naisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä koh-
teen toiminnallista merkitystä lajistolle. 

Kansainvälisesti arvokkaiden kohteiden ryhmään kuuluvat Natura 2000 -
verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja 
lintualueet (IBA –alueet). 

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuis-
tot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset 
vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kan-
sallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnon-
suojelulain luontotyyppejä (LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten se-
kä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiin-
tymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti ar-
vokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja 
kulttuurimaisemat. 

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valta-
kunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut koh-
teet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalais-
ten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut 
luontokohteet. 

Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asemakaavojen suojelu-
varaukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat 
sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. 

Muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita ovat kohteet, jotka ovat 
luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret 
yhtenäiset tavanomaisen luonnonalueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän 
luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 

5.1.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

Selvitysalueella ei sijaitse kansainvälisesti arvokkaita kohteita. 

Lähin Natura 2000 –verkoston kohde on Pyhä-Luoston kansallispuisto (FI 130 
0908). Alue on erittäin arvokas vanhan metsän sekä tunturi- ja suoluonnon 
kokonaisuus. Lähin IBA –kohde on Luoston alue (011).6 

5.1.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

Selvitysalueella ei sijaitse kansallisesti arvokkaita kohteita. 

Yksi FINIBA-alueista on Luosto-Pyhätunturi (920252), jonka rajaus on sama 
kuin Pyhä-Luoston kansallispuistolla.  

                                          
6 Birdlife-Suomi. 
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5.1.3 Muut kohteet 

Selvitysalueella ei ole tunnettuja muinaismuistorekisteriin merkittyjä kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Pyhätunturin alueelle on tehty muinaisjäännösinventointi 
Pyhä-Luosto yleiskaavan yhteydessä vuonna 2000. Inventoinnissa löytyi yleis-
kaava-alueelta kaikkiaan 18 uutta kohdetta sekä havaintoja kolmesta histori-
allisen ajan kohteesta. 

Ympäristöstään selvästi erottuvien, yleensä pienialaisten elinympäristöjen 
mahdollisessa käsittelyssä tulee säilyttää niiden ominaispiirteet. Elinympäris-
töjen ominaispiirteiden säilyttäminen tarkoittaa sitä, että kohteet käsitellään 
varovasti tai ne jätetään käsittelemättä. Näitä metsäluonnon monimuotoisuu-
den kannalta merkittäviä elinympäristöjä luetellaan Metsälain 10 §:ssä. Mer-
kittäviä elinympäristöjä ovat mm. purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman 
muodostavien norojen välittömät lähiympäristöt, rotkot ja kurut, jyrkänteet ja 
niiden välittömät alusmetsät sekä vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinym-
päristöt; kalliot, kivikot, louhikot. Edellä mainituista erityisesti jyrkänteitä, ku-
ru ja rakkakivikoita alueelta löytyy. 

Metsälain tarkoittamat jyrkänteet ovat jokseenkin pystysuoria, yleensä vähin-
tään kymmenen metriä korkeita. Välittömäksi alusmetsäksi luetaan jyrkän-
teen alapuolinen alue, jota jyrkänne varjostaa ja johon rapautumistuotteet 
vierivät tai valuvat. Kurujen syvyys on vähintään 10m ja ne ovat kivikkoisia ja 
puustoisia jyrkkärinteisiä laaksoja. Sekä kurut että jyrkänteet alusmetsineen 
ovat puuntuotannollisesti hankalia alueita, mikä puoltaa niiden jättämistä kä-
sittelemättä myös siinä tapauksessa ellei kohde täytä metsälain vaatimuksia. 

Selvitysalueen halkaiseva Lammaskuru on alueellisesti merkittävä luontokoh-
de ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. 

 

Kuva 19. Lammaskurun kuivunut lampi. 
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Lammaskuru ja kurussa sijaitseva lampi on Pyhä-Luosto yleiskaavassakin 
osoitettu luontoarvoiltaan merkittäväksi alueeksi, jolla on säilytettäviä ympä-
ristöarvoja. LT-konsulttien vuonna 2001 tehdyssä Maisema & Ympäristö –
selvityksessä Lammaskuru lähiympäristöineen on merkitty erityiseksi luonto-
kohteeksi. 

 

Kuva 20. Ote Pyhä-Luosto yleiskaavasta.7 

 

 

Kuva 21. Ote Pyhä-Luosto yleiskaavan Maisema & Ympäristö –selvityksestä. 
(1.5.2001/LT-konsultit) 

 

                                          
7 Pyhä-Luosto yleiskaava. Osa-alue 3/Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Hyväksytty 10.11.2005 
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5.2 Uhanalaisuusluokitus 

Uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esi-
tykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien 
mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhan-
alaisuus-luokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat 
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) 
lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.  

Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, 
jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (van-
hassa alue-jako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alu-
eellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

Selvitysalueella ei tavattu uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja. Uhanalaisia 
lajeja on tutkittu laajasti yleiskaavoituksen aikana, eikä niitä ole havaittu alu-
eelta. 

 
5.3 Uhanalaiset luontotyypit 

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien uhan-
alaisuusarviointiin8. Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallis-
tamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden ar-
vioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. Pohjois-Suomi vastaa poh-
joisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja 
keskiboreaalista vyöhykettä. 

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vas-
taavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. 
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja 
vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin 
laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri 
uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkas-
telualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laa-
dullinen heikkeneminen. 

Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai 
se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkit-
tävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luok-
kaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueel-
ta. 

Uhanalaisia luontotyyppejä selvitysalueella ei ole. 

 

                                          
8 Raunio ym. 2008a, 2008b 
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6 ELÄIMISTÖ 

Selvitysalueella ei suoritettu linnuston selvitystä. Pyhätunturin kansallispuis-
tossa on vuosina 1950-2002 tehdyssä seurannassa havaittu kaikkiaan 128 lin-
tulajia. Näistä arviolta 81 lajia pesii säännöllisesti alueella. 

Pyhä-Luoston kansallispuiston nisäkäsluettelossa esiintyvät lähes kaikki alku-
peräiset nisäkäslajit. Lajistosta puuttuvat varmuudella ainoastaan majava ja 
metsäpeura. Karhu talvehtii puiston alueella, ilves, susi ja ahma ovat satun-
naisia kävijöitä. 

Kirkasvetinen Pyhäjärvi on virkistyskalastuskohde, jossa kalalajeina on kirjo-
lohi, taimen, harjus, hauki, ahven, siika, muikku, kuore, made ja särki. 

 

7 VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Alueen läpi kulkee latu- ja ulkoilureitti. Ulkoilureitin varrella, Soutajan alarin-
teillä sijaitsee kotarakennus. Alueella risteilee paljon polkuja. 

 

Kuva 22. Ulkoilureitin varrella sijaitseva nuotiopaikka rakennuksineen. 
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8 RAKENTAMISSOVELTUVUUS JA KULUTUSKESTÄVYYS 

8.1 Rakentamissoveltuvuus 

Rakentamiseen eivät sovellu rakka-alueet, jyrkät rinnealueet ja Lammaskurun 
lähiympäristö. Rakentamiseen soveltuvat kohtalaisesti selvitysalueelta Ranta-
Soutajan lakialue. Rakentamiseen soveltuvat hyvin selvitysalueen kangas-
maaosat, joihin rakentamista ja muuta asemakaavoituksesta seuraavia toi-
mintoja sijoittamalla ei aiheuteta merkittävää maisema- ja luontoarvojen las-
kua. 

Rinteiden kaltevuudet ovat tärkeitä huomioon otettavia asioita eri maankäyt-
tömuotoja sijoitettaessa. Rinteiden kaltevuuksien kasvaessa myös rakennus-
kustannukset suurenevat. Rakennusteknisesti hankaliksi katsotaan alueet, 
joissa rinteen kaltevuudet ovat yli 1:4. Rinnealueille rakennettaessa aiheute-
taan muutoksia alueen vesisuhteisiin. Lisäksi rinteiden eroosioherkkyys suu-
renee rakentamisen ja siitä seuraavan veden pidättämiskyvyn heikkenemisen 
myötä. 

 

8.2 Kasvillisuuden kulutuskestävyys 

Puuttomat lakialueet, topografialtaan jyrkät rinteet, hakkuualueet paikoitellen 
sekä suoalueet ovat kulutusherkkiä alueita. Kesäisin kulutusherkimpiä alueita 
ovat märät avosuoalueet, rakkakivikot ja kivikkoiset jyrkänteet. Talvella suo- 
ja rakka-alueet kuitenkin sietävät mm. kelkkailua kohtuullisen hyvin. Kan-
gasmetsistä alttiimpia kulutukselle ovat ohutturpeiset ja karut maat, joiden 
maan pintakerroksen kasvillisuus murskaantuu helposti kallion tai kivisen 
maa-aineksen päällä. 

Maaston liiallinen kuluminen ja eroosio ovat tekijöitä, joiden näkyminen sulan 
maan aikana on silmiinpistävän häiritsevää. Maaston muodoilla, kuten kalte-
vuudella, on suuri merkitys kulutusalttiuteen. Mitä jyrkempi ja kivisempi rinne 
on, sen alttiimpi se on kärsimään kulutusvaurioita. 

Kuivahkot kankaat kestävät kulutusta kohtalaisesti. Ne ovat kasvillisuuden 
kulutuskestävyydeltä melko hyviä rakentamis- ja virkistysalueiksi. Kangas-
maista kulutusta kestävät hyvin tuoreet kankaat. Täysikasvuinen kuusikko ei 
juuri siedä kasvuolosuhteiden, varsinkin vesi- ja valo-olosuhteiden muutoksia. 
Virkistysalueiksi tuoreet kankaat sopivat parhaiten suurina alueina. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suurelta osin alue voidaan osoittaa rakentamiselle. Varsinkin alueen itäosa 
soveltuu hyvin rakentamiseen, Ranta-Soutajan lakialue heikommin. Nykyisen 
ulkoilureitin korvaavaa uutta reittiä suunniteltaessa, alueella kasvavan erikoi-
sen kuusen suositellaan säilytettävän. 

Lammaskuru suositetaan merkittäväksi luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeänä alueena (luo). Lammaskurun alue suositellaan säilytettä-
väksi mahdollisimman luonnontilaisina. 
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