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1 Tausta ja tavoite 
 
Tämä luontoselvitys on tehty yksityisen maanomistajan tilauksesta Pelkosenniemen Pyhätunturin läheisyy-
dessä sijaitsevan Soutajankorven alueelle. Alue rajoittuu länsipuolella Soutajanlampeen. Muutoin inventoin-
tialueen rajoina toimivat kiinteistörajat. Inventointialue näkyy liitteessä numero 1. 
 
Selvitystä varten pyydettiin tiedot uhanalaislajistosta Lapin ELY-keskukselta ympäristöhallinnon ylläpitämäs-
tä Eliölajit-tietojärjestelmästä. Tietopyyntöön vastattiin 24.5.2017 Kaisa Puolamaan toimesta. Uhanalaisista 
petolinnuista oltiin yhteydessä Metsähallituksen ylitarkastaja Tuomo Ollilaan. Häneltä vastaus saatiin 
18.5.2017. Pyhä-Kallion paliskunnan poroisäntä Esa Oinaalta pyydettiin lausuntoa kaavoituksen vaikutuksis-
ta poronhoitoon. Oinas lähetti lausuntonsa 12.6.2017. 
 
Maastotyöt alueella tehtiin 19.6.2017. Huolimatta myöhäisestä kesän tulosta, inventointialueella oli tunnistet-
tavissa tarvittavat kasvit luontotyyppien ja arvokohteiden selvittämiseksi. Myöhäisempää maastokäynnin 
tarvetta kohteelle ei ole. 
 
2 Luontokohteiden arvottaminen 
 
Maastokartoituksessa huomioitiin seuraavat luontoarvot, joilla on laissa määriteltyä suojelullista arvoa. Li-
säksi huomioitiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa arvioituja luontotyyppejä, joista kaikilla ei kuiten-
kaan ole suojelustatusta. 
 
2.1 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit 
 
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu suojellut luontotyypit, jotka esiintyvät yleensä pienialaisina vain tie-
tyillä alueilla. Luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa, niin että luontotyypin 
ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Näitä luontotyyppejä ovat: 

• Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

• Pähkinäpensaslehdot 

• Tervaleppäkorvet 

• Luonnontilaiset hiekkarannat 

• Merenrantaniityt 

• Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 

• Katajakedot 

• Lehdesniityt 

• Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 
 

2.2 Metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 
 
Metsälain 10 §:ssä kuvataan erityisen tärkeät elinympäristöt. Lakikohteen edellytykset ovat, että kohde on 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, ympäristöstään selvästi erottuva ja pienialainen (muutamasta 
aarista hehtaariin). Näiden elinympäristöjen hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen omi-
naispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 

• Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaa-
rin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt 

• Suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesi-
talous 

o lehto- ja ruohokorvet 
o yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet  
o letot 
o vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 
o luhdat 

• Rehevät lehtolaikut 

• Kangasmetsäsaarekkeet 

• Rotkot ja kurut 

• Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 

• Hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot 
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2.3 Vesilain 11 §:n mukaiset vesistöt 
 
Vesilain 11 §:n mukaan luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai 
lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen 
lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 
 
2.4 Uhanalaiset luontotyypit 
 
Inventointialueelta kartoitettiin Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulosten (LUTU) mukaiset Pohjois-
Suomen uhanalaiset luontotyypit eli seuraavat uhanalaistasot on huomioitu CR (äärimmäisen uhanalainen), 
EN (erittäin uhanalainen) ja VU (vaarantunut) sekä DD (puutteellisesti tunnettu). Uhanalaisia luontotyyppejä 
ovat esimerkiksi eräät lettoluontotyypit, perinnebiotoopit ja tulvaniityt. Puutteellisesti tunnettuja luontotyyppe-
jä on mm. arokosteikot. 
 
2.5 Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit 
 
Lisäksi lajikohtaisia suojelumääräyksiä koskien kartoitettiin seuraavat: 

• Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvi- ja eliölajien esiintymät (LSL 46 § ja 47§) 
o Luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitetut kasvit, uhanalaiset lajit ja erityisesti suojeltavat lajit 
o Luontodirektiivin II ja IV (a) tarkoittamien eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lintudi-

rektiivin liitteen I lajit 

• Suomen vastuulajit 
 
3 Luontoselvitys 
 
Alueen kallioperä koostuu pääasiassa vulkaniittisesta kivestä sekä Soutajanlammen ja kaistale rannan kal-
lioperästä muodostuvat kvartsiitista. Maaperän tarkkaa koostumusta ei ole selvitetty vaan se on kuvailtu 
sekalajitteisella maalajilla. Alue kuuluu pohjoisboreaaliseen metsäkasvivyöhykkeeseen. Suokasvillisuus-
vyöhykkeeltä alue sijoittuu Perä-pohjolan aapasoihin. Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoikkunan 
mukaan inventoitualue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä siellä ole muinaismuistokohteita. Selvitettyjen uhan-
alaistietojen mukaan alueella ei esiinny uhanalaista lajistoa. Petolintuja tai niiden reviirejä ei sijoitu kaavoi-
tusalueelle.  
 
3.1 Yleiskuvaus 
 
Inventointi alueen metsät ovat hyvin tasaikäisiä. Kehitysluokaltaan metsä on nuorta tai varttunutta mänty-
metsää. Osa aluetta on aikoinaan äestetty ja istutettu männylle. Männyn lisäksi esiintyy kuusta ja hieskoivua 
sekä muutama raita. Kivennäismaan soistuneisuutta esiintyy hyvin vähissä määrin. Metsät ovat pääasiassa 
kuivahkon kankaan variksenmarja-mustikkatyyppiä sekä tuoreen kankaan seinäsammal-mustikkatyyppiä 
(Kuva 1).  
 

 
Kuva 1 Soutajankorven tyypillistä tuoreen kankaan mäntymetsää. 
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Putkilokasvillisuudessa runsaampana esiintyvät varvut eli mustikka, puolukka, variksenmarja ja juolukka. 
Hieman soisevimmilla paikoilla esiintyy suopursua, vaivaiskoivua ja pajua. Tuoreen kankaan ruohoja esiintyy 
niukasti. Näitä ovat mm. metsälauha, kevätpiippo ja kangasmaitikka. Muuta alueella olevia lajeja ovat riiden-
lieko ja kanerva. Pohjakerroksessa esiintyy seinä- ja kerrossammalta. Sammallajistossa on myös kynsi-, 
karhun- ja sulkasammalta satunnaisesti. Jäkälissä esiintyy pienialaisena nahka-, hirven- ja poronjäkälää. 
 

Lahopuustoa ei esiinny juuri lainkaan tai hyvin harvakseltaan. Keskimäärin lahopuustoa on alle 5 m³/ha. 

Kivisyyttä on paikoin jonkin verran. Mitään laajempia avokivikkoja alueella ei esiinny. 
 
Rannan läheisyydessä on kaistale iäkkäämpää puustoa. Vanhemman puuston alue sijaitsee suon ja kiven-
näismaan vaihettumisvyöhykkeellä. Kasvillisuus on hyvin tyypillistä varpukasvustoa. Puusto koostuu selke-
ästi iäkkäämmistä männyistä, kuusista ja koivuista (Kuva 2). Hyvin pienialaisena maalahopuuta on noin 10 

m³/ha. Alueella ei sijaitse harvinaisempia kääpiä tai lahopuustoa kokopesijöille. Tämä iäkkäämmän puuston 

alue on rajattu liitteen 2 karttaan. 
 
 

 
Kuva 2 Rannan alueella on selkeästi iäkkäämpää puustoa ja sisemmällä inventointialueella on kasvatusmännik-
köä. 

Soutajanlammen rannassa on oligotrofista eli vähäravinteista lyhytkorsirämettä sekä länsiosassa isovar-
purämettä. Puusto koostuu harvassa kasvavasta männystä. Lajistossa esiintyy suopursua, tupasvillaa, hil-
laa, suokukkaa, vaivaiskoivua, mustikkaa, juolukkaa, variksenmarjaa ja puolukkaa. Pohjakerros koostuu 
rahkasammalista.  
 
Paikoin puusto on saavuttanut tukkipuun mitat (Kuva 3). Suokasvillisuus on melko samanlaista koko inven-
toidulla rannan alueella. Hyvin pienellä alueella niemekkeellä esiintyy raatetta, kurjenjalkaa ja järvikortetta 
lammen tuntumassa. 
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Kuva 3 Rannan oligotrofista rämettä. Paikoin puusto on  saavuttanut tukkipuun mitat. 

Soutajanlampi on karu ja melko kirkasvetinen lampi. Rannan kasvillisuudessa on saraa, ilmeisesti pullo-
saraa. Aallot olivat kuljettaneet lammen pohjan kasvillisuudesta tummalahnaruohon lehtiä rantaa. Lahna-
ruohot viihtyvät kovalla alustalla, joko hiekkapohjalla tai harvemmin kivien välissä mutapohjalla. Tummalah-
naruoho on kansainvälinen vastuulaji.  
 
Linnustosta havaittiin järripeippo, pajulintu, metsäkirvinen ja kulorastas. Pesivästä vesilinnustosta ei tehty 
havaintoja lammen ympäristössä.  

 
3.2 Maisemavaikutukset 
 
Suunniteltua Soutajankorven asemakaavaa tarkasteltiin myös kaukomaiseman kautta. Kuvassa 4 on Souta-
janlampi Pyhätunturin hotellitasanteelta kuvattuna. Oranssina rajauksena näkyy suunniteltu kaavoitusalue. 
Maisema on melko erämainen Pyhätunturin keskuksen ulkopuolella.  
 
Maisemaan sulautuva rakentaminen on hyvä säilyttää Soutajankorven alueella. Suotavaa on, etteivät raken-
nukset ole liian korkeita. Puustoa olisi hyvä säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Tässä voisi hyödyntää ran-
nan tuntumassa olevaa iäkkäämmän puuston vyöhykettä. Tämä puusto olisi hyvä säilyttää, jolloin se voisi 
peittää rakennuksia taaempana ja samalla tuoden monimuotoisuutta luontoon.  
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Kuva 4 Suunniteltu Soutajankorven asemakaava-alue näkyy kartassa oranssina rajauksena. 

 
3.2 Vaikutukset poronhoitoon 
 
Pyhä-Kallion paliskunnan poroisäntä Esa Oinaan lausunnossa (kirjattu 12.6.2017) ei suunnitellulle Soutajan-
korven asemakaavalle nähdä olevan mitään estettä. Asemakaava-alue on paliskunnan kesä- ja syyslaidun 
aluetta. Soutajankankaalla, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä, on aktiivisesti käytettävä erotusaita. 
Syksyllä aidassa erotellaan poroja ja noin parisataa vasaa merkitään kesäaikaan. Erotusaita-alueen läpi on 
rakennettu tie, joka on väliaikaisesti suljettuna, kun on tarve kuljettaa poroja tien poikki. 
 
Poroilla on vapaa laidunnusoikeus poronhoitoalueella. Porot saavat ottaa vapaasti ravintonsa luonnosta 
maanomistusoloista riippumatta. Räkkäaikaan porot voivat hakeutua kasvillisuudelta paljaille alueille suo-
jaan. Paliskunnalla ei ole velvollisuutta aidata loma-asuntotontteja. 
 
Loma-asuntojen rakentajille tulee olla selvää, että kaava-alue sijaitsee poronhoitoalueella ja poroilla on oi-
keus olla kaava-alueilla. Kaavamääräyksissä tämä tulee mainita, esim. seuraavanlaisesti: 

”Rakennettaessa poronhoitoalueelle on huomioitava poronhoitolain 3 §:n takaama porojen 
vapaa laidunnusoikeus.” 
 

4 Asemakaavan vaikutukset luontoon ja poronhoitoon 
 
Soutajankorven asemakaava-alueen metsät ovat alueelle tyypillistä metsätalousmaata. Samoin Soutajan-
lammen rannan suoalue on hyvin vähäravinteinen ja lajistollisesti niukka. Suunnitellun alueen kivennäis- ja 
turvemaat ovat hyvin kulutusta kestävää. Soilla on vankka ja yhtenäinen rahkasammalpeite. Kivennäismailla 
ei ole ohutpeitteistä jäkälikköä, vaan pääasiassa seinäsammalkerrosta. 
 
Ainoa alueella havaittu huomioitava laji on Soutajanlammessa oleva tummalahnaruoho, joka on Suomen 
kansainvälinen vastuulaji. Vastuulla tarkoitetaan, että seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin 
elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Lainsäädännöllistä asemaa vastuulajeilla ei 
välttämättä ole. Tummalahnaruoho on Suomessa elinvoimainen, joten se ei ole uhanalainen ja siinä mieles-
sä kaavoitusta rajoittava. Tummalahnaruohon esiintyminen Soutajanlammessa voidaan parhaiten turvata 
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estämällä lammen rehevöityminen. Ojat tai vastaavat kuivattavat kanavat rantasuolla eivät ole soveltuvia ja 
voivat lisätä kiintomaan ohjautumista lampeen. 
 
Suunnitellulla asemakaavalla ei ole vaikutusta poronhoidolle. Kaava-alueella ei ole jäkäläkankaita tai luppo-
kuusikkoja porojen talviruokintaa varten. Kahden kilometrin päässä kaavoitusalueelta lännen suuntaan on 
erotusaita, jossa tapahtuu erotuksia ja vasanmerkintää loppusyksyisin ja alkukesäisin. Kumpikaan näistä 
ajoista ei ole alueen matkailussa merkittävintä aikaa ja matkailun häiriö erotuksiin on hyvin vähäistä. Kesäi-
sin porot hakeutuvat kasvillisuudelta avoimille alueille suojaan. Tällöin on mahdollista, että porot tulevat mm. 
lomamökkien läheisyyteen räkkää suojaan. Tonttien suojaaminen ja estäminen porojen liikkumiselta kuuluu 
tontin omistajan tai haltijan vastuulle, jos tällaiselle katsotaan tarvetta. 
 
Tehdyn luontoselvityksen, taustatietojen ja lausuntopyyntöjen perusteella Soutajankorven suunnitellulle 
asemakaava-alueelle ei ole mitään esteitä. Hyvä on huomioida Soutajanlammin kirkasvetisyys. Turvemaalle 
ei suositella ojituksia tai vastaavia kaivantoja. Rannan iäkkäämpää puustoa on hyvä säilyttää mahdollisuuk-
sien mukaan mm. näkösuojaksi kaukomaisemaan ja tuoden monimuotoisuutta alueen luontoon. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 

Soutajankorven asemakaava-alue näkyy punaisena rajauksena kartalla. 

 

Taustakartta © Maamittauslaitos 2017 
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Liite 2 

Soutajankorven alueella sijaitseva iäkkäämpi puuston alue. Alue rajattu keltaisella viivalla 
ilmakuvalle. 
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