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JOHDANTO
Viinivaaran pohjavesihankkeen vesilain mukaiseen lupahakemukseen liittyen on Oulun Veden toimeksiannosta laadittu lähdeselvitys ja arvio pohjavedenottohankkeen vaikutuksista lähteisiin.
Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu tällä hetkellä Oulujoen pintaveden käyttöön. Oulun kaupunki on
päättänyt, että kanta-Oulun vedenhankintaa tullaan varmistamaan hyödyntämällä Viinivaara–
Kälväsvaaran alueen pohjavesivaroja.
Kaikki Viinivaaran ja Kälväsvaaran vedenottosuunnitelman vaikutusalueella olevat lähteet inventoitiin
kesän 2016 aikana. Lisäksi työssä kartoitettiin lähiseudun alueelta laajemmin lähteitä, jotta saatiin riittävän laaja seudullinen kuva lähteiden ominaisuuksista ja tilasta. Inventoituja lähteitä on yhteensä
noin sata kappaletta. Inventointiaineiston pohjalta lähteitä on arvotettu niiden ekologisten ominaispiirteiden ja herkkyyden perusteella. Lähteiden ominaisuuksiin pohjautuen on arvioitu pohjavedenoton vaikutukset lähdekohteisiin ja lähdeluontotyyppeihin yleisemmin. Vaikutusarviointi perustuu
vuonna 2016 laadittuun pohjavesimallinnukseen.
Pohjavesimallinnuksen perusteella pohjavedenotto vaikuttaa useisiin Viinivaara-Kälväsvaara-alueen lähteisiin muuttaen niiden purkautumaa, joka edelleen voi vaikuttaa lähteiden ominaispiirteisiin. Purkauman
muutos vaikuttaa yleensä ensisijaisesti lähteen ja pienveden lajistoon ja niiden runsaussuhteisiin.
Tässä selvityksessä on lähdekohtaisesti arvioitu hankkeen vaikutuksia. Lähteen luonnontilan vaarantaminen on vesilain mukaan kielletty. Mikäli luonnontilaa muutetaan, vaatii se poikkeusta lähteiden
suojelusta. Tämän selvityksen tulosten perusteella voidaan arvioida, minkä lähteikköjen osalta hanke
edellyttää poikkeusta lähteiden suojelusta.

2

TYÖRYHMÄ
Lähdeinventointi- ja vaikutusarviointityöstä vastasi asiantuntijaryhmä, joka koostui seuraavista asiantuntijoista:
•

FM, biologi Jari Kärkkäinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
o

•

FM, biologi Minna Tuomala, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
o

•

selvitysmenetelmät, aineisto, Viinivaaran lähteet, hankealueen ulkopuoliset lähdeinventoinnit ja ennallistettavat kohteet

FM, biologi Ella Kilpeläinen, Pöyry Finland Oy
o

•

lähdeluokitus, inventointimenetelmät, Hanganvaaran-Kälväsvaaran lähteet, hankealueen ulkopuoliset lähteet ja vaikutusten muodostuminen

FM, biologi Antje Neumann, Ramboll Finland Oy
o

•

yleiset asiat, lähdeluontotyypit ja -suojelu, vaikutusten muodostuminen, vaikutusarviointi, poikkeuslupatarkastelu ja ennallistaminen

Luontokartoittaja EAT, Pia Kangas, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
o

•

yleiset asiat, lähdeluontotyypit ja -suojelu, vaikutusten muodostuminen, vaikutusarviointi, poikkeuslupatarkastelu, ennallistaminen ja liitteet

yleiset asiat, inventointihistoria, aineistot, metsätalous ja kartat

FT biologi Jarmo Laitinen, Pöyry Finland Oy
o

täydentävät maastokartoitukset

Lisäksi työssä on ollut mukana ympäristöjuristi Riitta Rämä asianajotoimisto Naturata Oy:stä. Työn yhteyshenkilönä Oulun Vedestä on toiminut projektipäällikkö Hanna Sandqvist.
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3.1

POHJAVEDENOTTOHANKKEEN KUVAUS
Hankealue
2

Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavedenottohankeen alue on noin 52 km :n laajuinen useista reunamuodostumista ja harjuselänteistä muodostuva alue, joka sijoittuu Pudasjärven kaupungin ja Utajärven
kunnan alueelle. Lisäksi hankkeen valuma-alue ja osa pohjavesimallinnuksen mukaisesta vaikutusalueesta ulottuu Puolangan kuntaan. Hyödynnettävät pohjavesialueet sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun maakuntien rajalle. (kuva 1). Viinivaara–Kälväsvaaran alueelle tai lähialueelle sijoittuvat Kiiminkijoen ja Olvassuon Natura–alueet.

Kuva 1. Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavedenottohankkeen sijainti.
3.2

Hankkeen kuvaus
Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen. Oulujoen vedenkäyttö voi estyä esim. onnettomuuden, saastumisen tai vaurioitumisen vuoksi. Kanta-Oulun alueen
vedenhankintaa ei ole nykyisellään varmistettu. Kanta-Oulun alue kuuluu alhaiseen varmuusluokkaan
(luokka III) ainoana suurena vesilaitoksena Suomessa.
Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.5.2015 kanta-Oulun vedenhankinnan varmistamisratkaisuksi päätettiin Viinivaara -vaihtoehto. Viinivaara-Kälväsvaara-alueen pohjavesivarojen hyödyntäminen on valittu vedenhankinnan varmistamisratkaisuksi, koska sillä kyetään pitkällä aikavälillä parhaiten ja varmimmin turvaamaan vedenhankinta pintaveden rinnalla ja ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin.
Viinivaaran pohjavesihankkeesta ei tule kanta-Oulun päävesijärjestelmää vaan poikkeustilanteessa
välttämättömän veden tarpeen varmistava järjestelmä. Teknis-taloudellisesti on välttämätöntä, että
varavesilähde on kokoajan käytössä.
Viinivaara–Kälväsvaaran alueelta hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000 m³/d, josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu otettavan 8 000 m³/d ja Kälväsvaarasta 3 000 m³/d. Vedenotto tulee
tapahtumaan 11 vedenottamosta, joista 9 kpl sijaitsee Viinivaaran pohjavesialueella ja 2 kpl Kälväsvaaran alueella.
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Hankkeen Kiiminkijoen Natura-arvioinnissa (Pöyry Finland Oy 2016) esitettiin, että pohjavedenoton
vaikutuksia Kiiminkijoen Natura-alueen (FI1101202) luontoarvoille voidaan lieventää johtamalla pohjavettä alivirtaamakautena heinäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana Hämyojan ja Hanganojan
lähivaluma-alueille. Hämyoja saa vetensä Hanganvaaran lähteestä (ID8) ja Hanganoja Hanganvaara N
lähteestä (ID5).
Lisäksi on esitetty, että vähennetään vedenottamon Hanganvaara Por49 pumppausta alivirtaamakaudella. Toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana Hanganvaara Por49 ottamosta pumpataan
vettä 500 m3/d normaalin 900 m3/d sijaan. Vedenoton pienentämisen vaikutukset näkyvät pohjavesialueelta ympäristöön purkautuvissa vesimäärissä viiveellä.
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ALUEEN YLEISET YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Kasvillisuusalue
Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden luokittelussa pohjavedenottohankkeen alue sijoittuu Keskiboreaalisen
alueen Pohjanmaan vyöhykkeelle (3a) ja tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan rannikon alueelle, mutta
alue sijoittuu myös lähelle Pohjois-Karjalan—Kainuun vyöhykettä ja Kainuun vaarajakson aluetta (3b).
Suokasvillisuusvyöhykkeissä alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan aapasoiden alueelle (3b).

Kuva 2. Metsäkasvillisuusvyöhykkeissä alue sijoittuu Pohjanmaan alueelle (3a).

Kuva 3. Suokasvillisuusvyöhykkeissä alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan aapasoiden alueelle (3b).
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Kallio- ja maaperä sekä vesistöolosuhteet
Viinivaara-Kälväsvaaran alue kuuluu ns. pohjagneissialueeseen. Kallioperä on tonaliittista gneissiä,
missä on tummempia amfiboliitti- ja diabaasijuoni. Amfiboliittia on runsaammin Iso Olvasjärven seudulla ja diabaaseja Kärppäsuon ja Iso Palovaaran alueilla. Kallioperän kivilajien lisäksi kasvillisuuteen
vaikuttaa pohjavesien virtaaminen sekä sitä säätelevät kallio- ja maaperän rakenteet (Heikkilä ym.
2001).
Alueen maaperälle on ominaista laajat turvemaat sekä soraa ja hiekkaa sisältävät reuna- ja harjumuodostumat (kuva 4). Tärkeimmät reunamuodostumat ovat Viinivaara ja Kälväsvaara. Alueen moreenimaasaarekkeet sijoittuvat laajojen soiden keskelle. Kalliomaita on niukasti.
Viinivaara ja Kälväsvaara ovat huomattavan laajoja ja massiivisia reunamuodostumia, jotka koostuvat
useista harjanteista ja deltamaisista osista. Niihin liittyy länsiluoteesta selvät pitkittäisharjujaksot. Kälväsvaaraan liittyy Kokkomaan–Pitäminmaan–Sarvivaaran–Vaanaharjun harjujakso ja Viinivaaraan Katosharjun jakso. Viinivaaran ja Kälväsvaaran reunamuodostumilla on monin paikoin hyvin vettäjohtavaa lajittunutta harjuaineista ja usein hiekka-, sora- ja moreenikerrokset vaihtelevat luoden monimutkaisen rakenteen. Muodostuminen laiteilla on siltti- ja moreenikerrostumia.
Viinivaara (TUU-11-056) ja Kälväsvaara (TUU-11-086) ovat arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumaalueita. Vaaroilla on mm. allekkaisia rantavalleja, jotka ovat muodostuneet jääkauden jälkeen. Lisäksi
Viinivaaralla ja Kälväsvaaralla on dyynikumpuja.

Kuva 4. Viinivaara-Kälväsvaaran alueen maaperä (GTK 2016).
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Alueella on useita pohjavesimuodostumia (kuva 5). Pohjavesi muodostuu pääsäänöisesti soita korkeammilla harjualueilla ja reunamuodostumilla, missä on paksulti hyvin vettä johtavaa, lajittunutta karkeaa hiekkaa ja soraa.

Kuva 5. Viinivaara-Kälväsvaaran alueen pohjavesialueet.

Kuva 6. Viinivaara-Kälväsvaaran alueen 3. jakovaiheen valuma-alueet.
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Hankealue kuuluu Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen (VH4). Alueen vedet kuuluvat Oulujoen päävesistöalueen (59) Kiiminkijoen valuma-alueeseen (60). Vesienhoitoalueen pintavesien seurantapiste
sijoittuu Iso Olvasjärvelle ja pohjavesien seurantapaikka sijoittuu Kälväsvaaran pohjoispuolelle. Pohjavedenottohankkeen pohjavesialueet sijoittuvat kuudelle eri kolmannen jakovaiheen valuma-alueelle
(kuva 6). Alueen länsiosat ovat Leppiojan (60.067), Suorsuanperän (60.062) ja Suorsuanojan (60.068)
valuma-alueilla, keskiosat Olvasojan (60.066) ja Kivijoen (60.043) valuma-alueilla ja itäosat Piltuanjoen
(60.075) ja Kivijoen valuma-alueilla. Kiiminkijoki ja suurin sivu-uoma Nuorittajoki edustavat suuria turvemaan jokia. Muita merkittäviä sivu-uomia ovat keskisuuria turvemaan jokia edustavat TilanjokiPirttijoki, Jolosjoki ja Vepsänjoki. Pienimmät sivujoet ovat tyypiltään pieniä turvemaiden tai kangasmaiden jokia. Pohjaveden oton vaikutusalueella ovat Nuorittajoki, Piltuanjoki, Suorsuanoja, Olvasoja,
3
Leppioja ja Kivijoki. Kiiminkijoen pääuoman keskivirtaama on noin 44 m /s ja Nuorittajoen keskivir3
taama on noin 12 m /s.
Piltuanjoki sijaitsee Viinivaara-Kälväsvaara -alueen koillispuolella. Joki alkaa Kälväsvaaran pohjavesialueen itäpuolelta Kärkkäänjärvestä ja siihen laskevista ojista ja puroista ja laskee yli 20 km Kärkkäänjärven alapuolella Nuorittajokeen. Sorsuanojan latvapuro saa alkunsa Särkilammesta ja laskee ojitettujen alueiden halki Särkiojan, Kivi-Sorsuan ja Yliojan kautta Saari-Sorsuaan ja edelleen Sorsuanojaa pitkin Nuorittajokeen. Olvasoja alkaa Isoon Olvasjärveen laskevasta Kiiskiojasta, jonka vedestä suurin osa
on peräisin Kälväsvaaran alueelta purkautuvasta isosta avolähteestä ja laskee järven länsilaidalta Nuorittajokeen. Leppioja on yksi Nuorittajoen sivupuroja. Kivijoki purkautuu Kiiminkijokeen 35–40 km
2
Nuorittajoen yläpuolella. Alueen suurin järvi on Iso Olvasjärvi (4,5 km ).
4.3

Alueen hydrologia ja soiden olosuhteet
Maapeitteet Viini- ja Kälväsvaaralla ovat paksuja. Kallioperä jää yleensä pohjavesipinnan alapuolelle.
3
Viinivaara-Kälväsvaaran alueella muodostuu keskimäärin pohjavettä noin 39 000 m /vrk, josta Viini3
vaaran alueella noin 24 000 m3/vrk ja Kälväsvaaran alueella 15 000 m /vrk. Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesiesiintymät ovat pääosin antikliinisiä eli pohjavettä ympäristöönsä purkavia. Pohjavesi
virtaa kohti ympäristössä sijaitsevia alavampia suo-alueita, lähteitä, ojitettuja alueita sekä pintavesistöjä, poistuen näiden kautta. Pohjaveden lisäksi harjualuetta ympäröiville soille tulee myös orsi- ja valumavesiä. Viinivaaran ja Kälväsvaaran lähteiköt sijoittuvat matalien harjumuodostumien reunoille.
Viinivaaran alueella on runsaasti tihkupintaisia lähteikköjä ja merkittäviä lähdepurkaumia. Kälväsvaaralla lähdepurkaumia on vähemmän ja purku tapahtuu pääosin laaja-alaisempana soille.
Viinivaaran alueella pohjavedenpinnan taso vaihtelee noin välillä +105…+141. Pohjavedenpinta sijaitsee pohjavesialueen keskiosassa yleisesti noin 15–20 metrin syvyydellä maanpinnasta ja muualla noin
10 metrin syvyydellä maanpinnasta. Viinivaaran alueella pohjavedenpinnan tason luontainen vaihtelu
on noin 1 metrin luokkaa. Pohjaveden virtaus muodostumisalueen sisällä suuntautuu Ahvenlammen
itäpuolella kohti itää, Pikku Ahvenlammen länsipuolella länsi–lounaaseen ja Viinivaaran länsiosassa
kohti länsi–luodetta. Viinivaaran pohjavesistä merkittävin osa purkautuu länsiosan lähteiden kautta.
Pelkästään Isohetteen ja Hanganvaaran lähteikköjen kautta purkautuu Viinivaaran muodostuman pohjavesistä noin 23 %. Suurin osa poistuu Isohetteen lähteen kautta.
Kälväsvaaran pohjavesialueella pohjavedenpinnan taso vaihtelee noin välillä +121…+144. Pohjavesi on
Kälväsvaaran pohjavesialueella yleisesti yli 20 metrin syvyydellä ja keskiosassa jopa yli 30 metrin syvyydellä. Pohjaveden muodostumisalueen eteläreunalla pohjavedenpinta on lähellä maanpinnan tasoa. Pohjavedenpinnan tason luontainen vaihtelu on tälläkin alueella noin 1 metrin luokkaa. Pohjaveden virtaus suuntautuu pohjaveden muodostumisalueen luoteisosassa kohti Iso Olvasjärveä. Pohjavesialueen itäosassa pohjaveden virtaus suuntautuu Hetesuon eteläpuolisella metsäalueella lounaaseen, Hongansuon suunnalta Hetesuon suuntaan. Pohjaveden virtausyhteydet Kälväsvaaran keskiosan
ja länsiosan välillä, sekä keskiosan ja itäosan välillä ovat rajoittuneet. Tämä johtuu siitä, että Kälväsvaaran keskiosassa irtomaapeitteen hydraulinen johtavuus on pieni, joka ilmenee lyhyellä etäisyydellä
pohjaveden pinnan tason jyrkkänä gradienttina.
Kälväsvaaralta tulevien pohjavesien merkittävin purkautumisalue on Olvassuon eteläosan aapasuo3
alue, jonne purkautuu vuorokaudessa noin 2 750 m pohjavettä (Pöyry 2016). Pohjavesien purkautuminen tapahtuu Olvassuon keskeisellä osalla diffuusina tihkuna keskiosan märälle, luhtaiselle ja osin
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lettoiselle suolle (Heikkilä ym. 2001). Lisäksi pohjavesiä purkautuu ojiin runsaasti Kälväsvaaran eteläpuolen Hetesuon (noin 19 %) sekä Leväojan ja Levälammen (noin 15 %) suuntaan.
Viinivaaran kuten Kälväsvaaran eteläpuolella aapasuon puustoiset reunaosat on pitkälti ojitettu. Viinivaaran puolella avosuon osat ovat luonnontilassa ja ne ovat osittain hyvin märkiä. Suot ovat varsin karuja. Olvassuon ja Leväsuon aapasuot ovat hyvin monipuolisia ja reunavaikutteisia. Kälväsvaaran pohjoispuolinen Olvassuo on tyypiltään erilainen, kuin Pitäminmaahan rajautuva Olvassuon aapasuoalue.
Pitäminmaan alueen suot ovat tyypiltään karumpia, keskiosistaan korkeintaan mesotrofisia, kun taas
Kälväsvaaran pohjoispuolisilla aapasoilla esiintyy jopa eutrofisia osia sekä lähteisyyttä ja luhtaisuutta.
Olvassuolla Kälväsvaaran pohjavesien purkautumisalueella on kaksi lettosoiden keskittymää.
4.4

Metsätalous
Viinivaara–Kälväsvaaran alueella kangasmaat ovat suurelta osin metsätalouskäytössä. Alueella on suoritettu Metsäkeskuksen tietojen mukaan vuosien 2010–2016 aikana erikokoisia avohakkuita sekä laajoilla alueilla metsänhoidollisia harvennushakkuita ja ylispuiden poistoa. Metsätaloustoimia on suoritettu niin yksityisten kuin valtionkin omistamilla mailla.
Metsäkuviot Viinivaara–Kälväsvaaran alueella ovat metsätaloustoimien johdosta pääosin tasaikäisiä
metsiköitä. Alueen puuston ikärakenne vaihtelee nuorista alle 40 vuotiaista metsistä uudistuskypsiin
yli 80 vuotiaisiin metsiin (kuva 7). Kälväsvaaran alueella on enemmän yli 80-vuotiaita metsiköitä kuin
Viinivaaran alueella, jossa sitä vastoin nuorempia metsiköitä on enemmän. Kälväsvaaran metsät kuuluvat osittain Kälväsvaaran harjujensuojeluohjelman alueeseen (HSO110132).

Kuva 7. Puuston ikä Viinivaara-Kälväsvaaran alueella vuonna 2013 (LUKE 2016).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Selvitysraportti 2017

13 (50)

1.3.2017

Viinivaara–Kälväsvaaran alueen ympäristössä on ojitettu laajojakin suoalueita metsätalouden tarpeisiin. Esimerkiksi Sorsuanojan alaosan valuma-alueen ojitusprosentti on noin 62 %. Ojitukset ovat
muuttaneet monen puron ja lähteen luonnontilaa ja monimuotoisuutta. Muutoksia on aiheutunut purouomien rakenteeseen ja veden laatuun. Metsäojitetuilta alueilta kulkeutuu runsaasti kiintoainesta,
joka mataloittaa ja sameuttaa pienvesiä.

Kuva 8. Puustoltaan nuoria ja tasaikäisiä talousmetsiä Kälväsvaaran alueella.
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LÄHDELUONTOTYYPIT, LUONNONTILAISUUS JA SUOJELU
Lähteen määritelmä ja lähdeluontotyypit
Maantieteellisesti ja geologisesti tarkastellen lähde on muodostuma, joka syntyy, kun pohjavedenpinta leikkaa maanpinnan tason (Raatikainen 1989). Tällöin maanpinnalle, suolle tai vesistöön purkautuu
maassa olevaa pohja- tai orsivettä. Selvärajainen avovetinen lähde on yksiselitteinen kohde. Tietyllä
alueella, missä pohjavesipurkaumia esiintyy kivennäismaalla kuten harjun juurella, on näiden avovesilähteiden esiintymät merkitty myös maastokartalle ja niiden tulkinta on mutkatonta. Lähteet voivat olla myös laajoja ja epäselvärajaisia tihkupintoja tai kokonaisuuksia, jotka muodostuvat avolähteestä tai purolähteestä, tihkupinnasta eli hetteiköstä ja vaihtelevan kokoisesta lähdepurosta tai useista lähdevaikutteisista puroista. Erilaisia lähdetyyppejä ovat purolähteet, allikkolähteet ja hetteikkölähteet. Lähteestä käytetään luontotyyppinä nimeä lähteikkö, sillä pohjavedenpurkauma usein ilmenee
useista edellä mainituista elementeistä koostuvina yhdistelminä.
Usein soille purkautuva pohjavesi on epäselvärajaista tihkua, joka muodostaa laajan, myös ns. lähdelajistoa sisältävän hetepinnan ja nämä jäävät helposti lähteiksi tulkitsematta ja kartoilla esittämättä.
Pohjavesivaikutteisuus suolla usein ilmenee vain tiettynä suotyyppinä ja suotyyppien rehevyytenä.
Pohjavesivaikutteisuus korvessa voi myös ilmetä vain muutaman indikaattorilajiston esiintymisenä,
vaikka kohde ei välttämättä ole erityisen märkä tai rehevä. Eräiden sammalten on pitkän aikavälin kuluessa havaittu sitoutuneen kasvamaan lähdevaikutteisilla paikoilla, jolloin näitä voidaan käyttää lähteisyyden indikaattorilajeina (Eurola ym. 1995, Ulvinen ym. 2002). Lähteen tai monimuotoisen lähteikköalueen kasvitieteellinen määritelmä on siten monitahoisempi, kuin geologinen määritelmä. Ekologisesti määritellen lähde on elinympäristö, jossa esiintyy lähteisiin sitoutunutta sammallajistoa (Juutinen
ym. 2009). Hankkeen inventoinneissa lähteeksi/lähteiköksi on tulkittu kohteita, joilla esiintyy lähteiden sammallajistoa.
Vesilaissa ei ole määritelmää tihkupintaiselle lähteelle. Erään vakiintuneen tulkinnan mukaan kyseessä
on vesilain määrittelemä lähde, mikäli tihkupintahetteessä on havaittavissa veden virtausta ja/tai siinä
esiintyy ns. lähdesammaliksi tulkittavia indikaattorilajeja. Vesilain mukaisessa kohteessa ei siten välttämättä tarvitse olla avovesilähdettä tai selkeästi virtaavaa lähdepuroa.
Lähteikkö, tihkupinta ja rehevä lähdevaikutteinen suo syntyvät pohjaveden aiheuttamista ominaisuuksista. Veden lisäksi pohjaveden purkauma tuo ravinteita. Ominaisuuksiin vaikuttavat myös purkautuvan veden lämpötila ja vesikemialliset ja fysikaaliset tekijät. Pohjaveden kemialliset ominaisuudet, kuten elektrolyyttipitoisuus, karbonaattipitoisuus ja pH vaihtelevat alueen kallio- ja maaperän mukaan
(Soveri ym. 2000). Pohjavesivaikutteisella suolla mm. suovesien ominaisuudet ovat erilaisia, kuin pelkillä sadevesi- ja pintavesivaikutteisilla soilla, mikä vaikuttaa vaateliaamman sammal- ja putkilokasvilajiston esiintymiseen. Pohjaveden osuus purkaumassa vaikuttaa kohteen (suo tai lähde) ominaisuuksiin. Usein on kohteita, jotka ovat monitahoisia lähteisiä ja luhtaisia ekologisia kokonaisuuksia, joiden
alueella selvää rajaa pelkästään lähdevaikutteisen luontotyypin osalta ei voida vetää. Usein lähdeluontotyyppi on monipuolinen, erilaisia purkaumatyyppejä käsittävä kompleksi, josta käytetään nimitystä
lähteikkö.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa (Raunio ym. 2008) luontotyypiksi lähteikkö luetaan
avolähteet (lähdealtaat ja -purot) ja niitä ympäröivä lähdekasvillisuus eli lähteisyyttä indikoiva sammal- ja putkilokasvilajisto. Lisäksi lähteisiin luetaan tihkupinnat sekä lähteiden, purojen ja tihkupintojen muodostamat yhdistelmät lähdevaikutusta ilmentävine reunavyöhykkeineen.
Luontotyyppinä lähteikkö on luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa koko maassa silmälläpidettävä
(VU), Pohjois-Suomessa elinvoimainen (LC) ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen (EN). Erikseen on
uhanalaisuus määritelty huurresammallähteille. Huurresammallähteet ovat eutrofisia eli runsasravinteisia lähteitä, joita esiintyy enimmäkseen kalkkivaikutteisilla alueilla. Luontotyyppien osalta huurresammallähteiköillä on sama uhanalaisuusluokitus eri puolilla maata kuin lähteiköillä, mutta niillä
esiintyy usein vaateliaampaa ja uhanalaista sammallajistoa.
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Lähteen luonnontilaisuus ja sen määrittely
Lähteen ja lähteikön luonnontila ja sen määrittely on oleellista lähdeluontotyypin edustavuutta ja arvoa määriteltäessä. Luonnontilaisuudella ja sen heikentymisellä on yhteys lähdelajistoon ja niiden
uhanalaistumiseen. Lähteen sisäiset fysikaaliset ja kemialliset kasvupaikkatekijät sekä lähteiden määrän ja sijainnin muutokset vaikuttavat lähdelajiston esiintyvyyteen ja mahdollisuuksiin levitä. Lähteiden sisäisten tekijöiden muutokset saattavat muuttaa lajien biologisia vuorovaikutuksia, kuten sammalten ja putkilokasvien välistä kilpailutilannetta. Lähteiden määrän, koon ja etäisyyksien muutokset
saattavat vaikuttaa lähdelajien runsauteen ja yleisyyteen, jos leviämisrajoitteet ovat lähteen sisäisiä
ominaisuuksia merkittävämmät (Juutinen ym. 2009).
Erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa lähteikköjen luonnontila on pitkälti heikentynyt ihmistoiminnan
vuoksi. Lähteitä ovat tuhonneet tai niiden luonnontilaa heikentäneet erilaiset maankäyttömuodot, kuten ojitukset ja hakkuut sekä rakentaminen, pohjavesihankkeet ja maa-ainesten otto. Heikentävät
toimet vaikuttavat purkauman määrään ja laatuun sekä paikalliseen valo- ja lämpöilmastoon, mikä
heijastuu yleensä lajimuutoksina sekä lähdelajien taantumisena. Useissa tutkimuksissa on havaittu
luonnontilaltaan muuttuneiden lähteiden lajimäärän olevan alempi, lajiston yksipuolisempaa ja lähdelajien peittävyyden pienempää kuin luonnontilaisilla lähteillä (Saastamoinen 1989, Heino 2005). Tutkimuksissa ns. lähdesammalten on todettu taantuvan ja rahkasammalten valtaavan alaa, mikäli lähteen luonnontila on jostain syystä heikentynyt (usein ojitukset). Luonnontilaisuuden heikkenemisen
myötä sekä lajimäärä, että lähdesammalten peittävyys laskivat.
Lähteen luonnontilaisuuden määrittelyssä on huomioitava kohteen ja sen lähialueen ojitukset, metsätaloustoimet (avohakkuut, poimintahakkuut, auraus), maa-ainestenotto ja pohjavesien pumppaukset
sekä lähteeseen sijoitetut rakenteet. Hiekkaharjujen alueella kaukanakin olevat ojitukset voivat vaikuttaa lähteikön olosuhteisiin.

Kuva 9. Lähdepuron monimuotoisuutta lisäävät pienalaisesti vaihtelevat virtausolosuhteet, johon vaikuttaa mm. lahopuuston määrä. Kuvassa Isoheteen (ID 4) lähdepuro.
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Lähdelajiston osuus indikoi kohteen luonnontilaisuutta ja edustavuutta lähdeluontotyyppinä. Purkauma
saattaa olla ominaispiirteiltään ja morfologialtaan hyvinkin muuttunut ja sijoittua ojikkoalueelle tai sen
tuntumaan, mutta ojanpohjalla esiintyvä lähdesammallajisto on laajuudeltaan kohtalaista ja elinvoimaista. Tämä esimerkiksi nostaa pohjavesipurkauman eli lähteen luonnontilaisuusluokkaa huonosta välttävään. Usein luonnontilaisen kaltaisissa kohteissa on jonkin verran häiriötekijöitä, esimerkiksi ympäristön
poimintahakkuut, vedenottolava tai muita rakenteita lähteessä, joilla on vain vähäinen vaikutus lähteeseen. Luonnontilaisen kaltainen kohde voi olla myös karu ja lähdesammallajiston osalta niukka, mutta
ojittamattomalla alueella, lähialueelta harvennushakattua ja olosuhteiltaan vakaa. Yleistuntuman sekä
Metsäkeskuksen laajan aineiston perusteella voidaan todeta, että edellä kuvailtuja luonnontilaisen kaltaisia kohteita sijoittuu talousmetsiin kohtalaisesti. Runsaasti on myös luonnontilaltaan heikkoja kohteita, jotka sijoittuvat laajalle ojikkoalueelle ja ainoastaan ojanpohjan muutamat lähdesammalet paljastavat
pohjavesipurkaumia.
Lähdevaikutteinen oja voi olla myös edustava ja tällöin lähdesammalten määrä ja lajirunsaus nostavat
kohteen luonnontilaisuutta, sellaisella ojikkoalueen lähteellä, joka on ns. luontaisesti ennallistunut (vanha oja). Lähdevaikutteisten ojien määrän on arvioitu koko maassa olevan suuri, mutta niitä ei ole inventoitu (Juutinen ym. 2009). Suurin syy lähteiden luonnontilan heikentymiseen on tutkimustietojen perusteella ojittaminen (Juutinen ym. 2009).

Kuva 10. Luonnontilaltaan heikko lähde. Lähteen alueelle on kaivettu oja. Merkkeinä entisestä lähteestä ovat pulppuaminen sekä muutama yksittäinen lähdesammal. Kuvassa Pontikkasaaren lähde (ID 30).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

5.3

Selvitysraportti 2017

17 (50)

1.3.2017

Lähteiden suojelu
Luontotyyppien suojelu on pitkän tähtäimen keino säilyttää tietyissä elinympäristöissä elävää lajistoa.
Luonnonsuojelulaki turvaa lähdeluontotyyppejä EU:n luontodirektiivin (liite I) kautta. Luontodirektiivin
luontotyypeistä lähteet ja lähdesuot (7160) sekä huurresammallähteet (7220) on huomioitu Natura2000 –ohjelman kohteissa. Luonnonsuojelulain luontotyyppilistaus (29§) ei erikseen turvaa lähdeluontotyyppejä, pohjavesivaikutteisia tervaleppäkorpia lukuun ottamatta. Luonnonsuojelulakiin liittyen
myös yksityismaan suojelualueille sijoittuu lähdeluontotyyppejä.
Lähteitä ja muita pienvesiä suojellaan vesilailla ja metsälailla. Vesilain 2 luvun 11 §:n 1 momentissa todetaan, että lähteen luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Aluehallintovirasto voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen lähteiden suojelusta, jos lähdeluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu (VesiL 2 luvun 11 §:n 2 momentti). Suojelu koskee luonnontilaisia lähteitä, joiden olennaiset ominaispiirteet eivät ole ihmistoiminnan takia muuttuneet (Hallituksen
esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi, 277/2009 vp). Luonnontilaisiksi lähteiksi katsotaan myös lähteet, joiden luonnontila on palautunut ihmistoiminnan jälkeen luonnollisen kehityksen kautta tai ennallistamistoimenpiteiden seurauksena. Luonnontilaisia lähteitä muuttaville toimenpiteille on haettava poikkeuslupaa.
Metsälaki (MetsäL 1996: 10 §) määrittelee pienvedet ja niiden välittömät lähiympäristöt säästettäviksi
kohteiksi, joiden hoitotoimet on toteutettava kohteen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälaissa
määritellyt 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt ovat pienialaisia, luonnontilaisia tai sen kaltaisia
kohteita. Metsälain kohteiden luonnontilaisuus on määritelty tarkemmin metsäasetuksessa (MetsäA
1996). Asetuksen mukaan kohde on luonnontilainen, mikäli sen biologisen monimuotoisuuden kannalta olennaiset ominaispiirteet ovat säilyneet ihmisen toiminnasta huolimatta. Kun metsälain mukaista
elinympäristöä käsitellään määräysten mukaisesti, se muuttuu luonnontilaisen kaltaiseksi. Tällaisia
ovat mm. poimintahakkuut lähteen lähiympäristössä. Pienvesistä on säädetty (MetsäA 1996: 8 §), että
niiden lähiympäristöjä voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena, vaikka ihmistoiminnan vaikutuksesta
vedenlaatu olisikin huonontunut tai virtaussuhteet muuttuneet.
Metsälaissa lähteen välitön lähiympäristö on jätettävä metsänkäsittelytoimien ulkopuolelle (hakkuut,
auraus), jotta lähteen ominaispiirteet säilyisivät. Suojavyöhykkeen leveydeksi suositellaan 5-30 metriä,
mutta varsinaisia määräyksiä leveydelle ei ole (Heinonen ym. 2002).

5.4

Lähteiden levinneisyys ja suojelutaso
Lähteitä ja lähteikköjä on eniten siellä, missä maaston korkeuserot ovat suuret. Vaihtelevien maastonmuotojen sekä suuremman sadannan ja vähäisemmän haihdunnan vuoksi lähteitä on enemmän
Pohjois-Suomessa etenkin tunturi- ja vaaramaastossa. Etelämpänä lähteitä esiintyy enemmän erityisesti harju-, reuna- ja kumpumoreenimaastoissa. Lähteiden määrä on suurin rinteissä sekä maaston
taitekohdissa (Rajala 1995).
Maanmittauslaitoksen vuoden 2012 maastotietokannassa on 32 383 lähdettä, jotka kuuluvat luokkaan
36100 (lähde = pohjaveden maanpäällinen purkautumiskohta). Suomen maa-alueilla keskimääräinen
2
lähdetiheys on hieman alle 11 kpl/100 km . Lähdetiheys on suurin Pohjois-Savossa, jossa on 23 lähdettä sadalla neliökilometrillä. Maastotietokannan perusteella Pohjois-Pohjanmaalla lähteitä on lähes 1
2
900 kappaletta ja tiheys on noin 5 kpl/100 km .
Suurin osa lähteistä on pieniä, kooltaan alle neliömetristä muutamaan neliömetriin, mutta PohjoisSuomessa on jopa useiden hehtaarien laajuisia lähteikköjä ja tihkupintoja. Suomen suurimmaksi lähteeksi mainitaan Karigasniemellä sijaitseva Sulaojan lähde, josta purkautuva vesimäärä on runsaat
30 000 kuutiometriä vuorokaudessa.
Suomi on luokittanut luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeinä boreaalisen alueen huurresammallähteet sekä lähteet ja lähdesuot -luontotyypit suojelutasoltaan epäsuotuisaan tilaan vuosina 2007 ja
2013 kansallisen luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä. Merkittävin lähteikköjen luonnontilaa
Suomessa muuttanut tekijä on metsäojitus (Ilmonen 2014).
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Lähdeluontotyyppien suojelutoimia ja ennallistamista on käsitelty tarkemmin raportin kappaleessa 10.
Taulukko 1. Suomen lähteiden lukumäärät ja lähdetiheydet maakunnittain maastotietokannan perusteella (Kuusisto 2014).
Maakunta
Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Koko maa

Lähteitä
kpl
18
611
883
804
2 428
549
115
3 303
645
9 642
1 902
217
2 551
1 893
3 883
636
432
1 079
792
32 383

Tiheys kpl/100
2
km
1,16
10,89
6,57
5,75
11,29
10,56
2,29
19,77
12,53
10,41
15,28
2,8
14,36
5,33
23,16
12,41
5,43
11,86
7,43
10,66
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LÄHDESELVITYSTEN MENETELMÄT, AINEISTOT JA LUOKITUS
Johdanto
Lähdeselvityksen tarkoituksena oli selvittää vedenottohankkeen mahdollisella vaikutusalueella sijaitsevien lähteiden nykytilatiedot, tiedot lähteiden ominaispiirteistä ja luonnontilasta. Lähdeselvityksessä
tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia lähteisiin. Lisäksi lähdeinventointeja tehtiin hankealueen ulkopuolella Oulun ja Pudasjärven kaupunkien sekä Utajärven ja Puolangan kuntien alueilla. Vaikutusalueen
ulkopuolisia lähteitä inventoitiin, jotta saadaan parempi käsitys seudullisesti lähteiden ominaisuuksista ja luonnontilasta. Vaikutusalueen ulkopuolelle kohdistuvilla lähdeinventoinneilla arvioitiin myös laajemmin alueen lähteiden ennallistamismahdollisuuksia. Lisäksi selvityksessä yhdistettiin jo aiemmin
hankealueella inventoitujen lähteiden inventointihistoria ja vuoden 2016 maastokartoituksista peräisin oleva tiedot yhteen paikkatietokantaan.
Lähdeselvityksen osatehtävät ja vaiheistus on esitetty kuvassa 11.

Viinivaara-Kälväsvaara
lähteet
• alueen lähteiden
inventointi 28 kpl
• luokittelu
• arvio vaikutuksista

Ulkopuolisen alueen
lähteet
• inventoitavien
kohteiden valinta
• inventointi 76 kpl
• luokittelu
• aineistojen vertailu

Vedenoton
vaikutukset lähteisiin
• vaikutus yksittäisiin
lähteisiin
• vaikutukset
lähteiden
suojelutasoon

Kuva 11. Lähdeselvityksen osatehtävät ja vaiheistus.
6.2

Inventointihistoria
Lupavalmistelun yhteydessä Viinivaaran alueen lähteitä inventoitiin vuonna 2001 (PSV Maa ja Vesi
2002). Tuolloin inventointeja tehtiin myös Pitäminmaan, Sarvivaaran, Vääränharjun sekä Kollajan ja
Ylikiimingin alueilla. Pääosa Kälväsvaaran lähteistä oli kartoitettu aikaisemmin Olvassuon Naturaarvioinnin yhteydessä vuonna 1999 (Heikkilä ym. 1999). Vuoden 2001 maastoinventoinneista vastasi
FL Sakari Rehell, joka määritteli myös kohteiden luonnontilaisuutta ja arvioi purkautuvaa vesimäärää.
Tuolloinkin tarkastelun painopiste oli lähteisyyttä osoittavien putkilokasvien ja sammalien sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymisessä.
Vuoden 2001 inventointityö kohdistui lähteikköjen lisäksi myös muuttuneisiin kohteisiin kuten ojiin,
joissa ilmeni pohjavesivaikutusta sekä selviin orsiveden purkautumiskohtiin. Inventoinneissa olivat lisäksi mukana rehevät suojuotit ja puropainanteet sekä hyvin syvälle kaivetut ojat. Inventointikohteita
vuonna 2001 oli yli 140, joista lähes kolmasosa (28 %) oli kohteita, missä pohjavesi purkautui metsäojaan. Kartoitetuista kohteista luonnontilaisia oli lähes 60 % ja muuttuneita oli 15 %. Inventoidut lähteiköt olivat joko mesotrofisia tai meso-eutrofisia.
Pöyry Environment Oy laati vuonna 2009 vesilain 17 a § mukaisten lähdekohteiden ja niistä laskevien
lähdepurouomien selvityksen. Kartoituksen kohteena olivat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
ohjeistuksen mukaisesti Vengas–Marikainen–Kipinä alueen lähteet. Vuoden 2009 inventointi suunnattiin alkuvaiheessa erityisesti suuriin ja tuottoisiin lähteisiin eikä niinkään keskikokoisin lähteikköihin.
Lisäksi inventoitavia kohteita valittiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan
liiton ympäristöasiantuntijoiden haastattelujen perusteella. Inventoituja muuttuvia lähteitä oli 9 ja
vastaavia kohteita oli 18. Maastotyöt suoritettiin loka-marraskuussa 2009 ja maastossa kohteelta kirjattiin lähteen sijainti, koko (halkaisija), avoveden/tihkupinnan esiintyminen, purkauman voimakkuus,
sammallajisto, putkilokasvilajisto, lähiympäristön kasvillisuustyyppi, ympäröivä maankäyttö, luonnontila ja laskupuron ominaisuudet (leveys, syvyys, virtaama, lajisto, lämpötila). Selvityksen lähteiköt olivat suurelta osin meso-eutrofisia (59 %) ja mesotrofisia (41 %). Vuoden 2009 lähdeselvitykseen oli
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koottu myös Metsäkeskuksen tiedossa olevien lähteikköjen sekä Rehellin 2001 inventoimien kohteiden sijaintitiedot (PSV Maa ja Vesi 2002).
6.3

Aineistot ja maastotyö
Selvitystyössä hyödynnettiin seuraavia aineistoja:
•

Metsävaratietoaineisto metsätalousinventoinneissa paikannetuista lähteistä (Suomen Metsäkeskus 2016)

•

Oulun Vesi, Viinivaaran pohjavesihanke. Kasvillisuuden ja vesieläimistön maastoselvitykset
Kiiminkijoen Natura-arviointia ja vedenoton YVA:a varten v. 2001. (PSV Maa ja Vesi 2002)

•

Oulun Vesi, Viinivaara–Kälväsvaaran ja Ylikiimingin harjujakson pohjavedenoton ympäristölupahakemuksen lisäselvitykset. Lähdekartoitus (Pöyry Environment Oy 2009)

•

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Viinivaaran ja Kälväsvaaran lähteiden korkeuksien ja virtaamien seurantatiedot vuosilta 1983–2015 (POP ELY 2016)

•

Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesimallinnus, Virtaussimulaatiot (Pöyry Finland Oy
1.6.2016, päivitetty 30.11.2016)

Viinivaara-Kälväsvaaran alueelta inventoitiin kaikki alueen 28 aiemmin paikannettua tai aineistojen
perusteella esiin tullutta lähdettä. Inventoitaviksi tulivat näin ollen lähteet, joiden vesitalouteen hankkeella on mahdollisia vaikutuksia (mallinnus) ja/tai lähteillä on aiempien selvitysten perusteella tiedossa olevia luontoarvoja, joiden tilanne tarkistettiin. Viinivaara–Kälväsvaaran alueen lähteet kartoitettiin kesä–heinäkuussa 2016. Kahta näistä lähteistä ei löydetty joko voimakkaan maaston muuttuman seurauksena tai väärien koordinaattien takia, joten inventoitujen (lomake ja lähdekortti täytetty)
lähteiden määrä Viinivaara-Kälväsvaaran alueella oli lopulta 26. Osalle lähteistä tehtiin myös toinen
kartoituskäynti syyskuussa 2016, jolloin selvitettiin, eroaako lähteiden vesitilanne eri vuodenaikoina.
Lisäksi metsäkeskuksen laajasta aineistosta (Suomen Metsäkeskus 2016) valittiin hankkeen vaikutusalueen ulkopuolelta inventoitavaksi lähteitä, jotka ominaistietojen perusteella olisivat luonnontilaisia
tai potentiaalisia vesitaloudeltaan ennallistettavia kohteita. Lähteet valittiin saman kasvitieteellisen
maakunnan alueelta ja myös osittain Puolangan vaarajakson vaihettumisalueelta, jolloin pyrkimyksenä
oli saada näkemys myös harjualueilla esiintyvistä lähteistä seudullisesti. Metsäkeskuksen lähtöaineistossa oli noin 350 lähdettä lähiseudulta. Näistä valittiin inventoitavaksi mahdollisimman luonnontilaisia, kookkaita sekä kangasmaiden ja soiden vaihettumisvyöhykkeisiin sijoittuvia lähteitä. Yhteensä kartoitettiin 76 lähdettä Ylikiimingin, Pudasjärven ja Puolangan alueella, näistä suurin osa elokuussa ja loput (Puolangan lounais- ja itäosissa) syyskuussa 2016.
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Kuva 12. Inventoidut lähteet Viinivaara-Kälväsvaaran alueella ja sen ympäristössä.
6.4

Inventointimenetelmät
Vuoden 2106 maastoinventoinnit suoritettiin painottamalla lähteiden indikaattorilajistoa sekä lähdetyypin ja sen luonnontilaisuuden määrittelyä. Maastossa ei otettu (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) jokaiselta kohteelta sammalnäytteitä myöhempää mikroskooppista määritystä varten. Inventoijien kokemus ja alueen lähteiden taustatieto huomioiden (ei hypereutrofisia huurresammallähteitä)
inventointien painoarvo kohdistettiin uhanalaislajiston sijaan mm. lähteen morfologisten ominaisuuksien ja luonnontilan määrittämiseen.
Maastotöitä varten laadittiin maastolomake (liite 2), johon kirjattiin ylös tiedot lähteen ominaisuuksista; kuten mitat/pinta-ala, syvyys, lähdetyyppi, lähdepuron ominaisuudet, lähteen ja sen ympäristön
luonnontilaisuus
sekä
maastossa
tunnistettava
lähdeindikaattorilajisto
ja
uhanalaiset/huomionarvoiset lajit. Luonnontilaisuusluokkaan vaikuttaneet kriteerit on esitelty raportin taulukossa 3.
Virtausnopeuden ja puron leveyden sekä syvyyden perusteella arvioitiin pohjaveden purkauman voimakkuutta. Purkauman voimakkuutta arvioitiin samalla menetelmällä, kuin vuoden 2001 ja 2009 lähdeselvityksissä (PSV-Maa ja Vesi Oy 2002, Pöyry Finland 2009).

6.5

Luokitusmenetelmä
Viinivaara–Kälväsvaaran pohjavesihankkeen lähdeselvitysten aikana inventoitiin kaikkiaan 104 lähteikköä. Inventoitujen lähdekohteiden kokonaislukumäärä on suuri. Maastossa inventoidut lähteet osoittautuivat hyvin kompleksisiksi ja paikoin keskenään vaikeasti vertailtaviksi. Lähteikköjen ominaispiirteet ovat hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevia. Pelkästään kuvauksen perustella lähteistä oli vaikea löytää
samankaltaisuuksia. Lähteiden edustavuuden vertailun ja eroavuuksien löytämisen takia tätä työtä
varten laadittiin numeropohjainen luokitusmenetelmä. Lähteiden tietoja siten yksinkertaistettiin ai-
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neiston käsiteltävyyden takia. Luokitusta käytettiin myös lähdekohtaisten vedenoton vaikutusten arvioinnin työkaluna.
Luokitusmenetelmässä numeroluokitus laadittiin 13 eri ominaisuudelle, jotka ovat mitattavissa tai arvioitavissa inventoiduista lähteistä. Poimimalla eri muuttujia eli luokkia taulukko-ohjelmassa voidaan
helpommin vertailla aineistoa. Kaikilla luokilla ei ole yhtä suuri painoarvo lähteiden edustavuuden
määrittelyssä, mutta ne on huomioitu aineiston kattavuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Tärkeimpiä
luokkia aineiston informaation kannalta ovat luonnontila, lähteen pinta-ala, lähteen rakenne, trofia,
lajistollinen monimuotoisuus, huomionarvoiset lajit sekä lähteen ympäristö. Luokitusmenetelmässä
käytettyjä mitattuja tai arvioituja muuttujia ovat mallinnukseen perustuva vedenoton vaikutus sekä
antoisuus. Käyttöarvoltaan heikompia muuttujia, joita voi soveltaen käyttää, ovat purkautumispinta,
pohjanlaatu, lähdepuron ominaisuusluokka, lähteen lajistollinen luokka ja lähiympäristön luonnontilaisuus.
Luokittelukriteerit:
-

Vedenoton vaikutus
Luonnontila
Lähteen pinta-ala (m²)
Lähteen rakenne
Purkautumispintojen määrä
Pohjanlaatu
Lähteen virtaama (m³/d)

-

Lähteen lajistollinen monipuolisuus
Uhanalainen lajisto
Trofia
Lähteen ympäristö
Lähiympäristö (noin 10–15 m säteellä lähteestä)
Korvattavuus

Lähdeluokitus on työkalu, jolla voidaan hahmottaa, minkä tyyppisille lähteille vedenoton vaikutuksia
kohdistuu. Lähdeluokitus antaa käsityksen lähteiden edustavuudesta, muuttuneisuudesta sekä korvattavuudesta. Lähdeluokituksen avulla on kerättyä aineistoa vertailtu ja saatu kokonaiskuva hankealueen lähteiden sekä seudullisten lähteiden ominaisuuksista ja luonnontilasta. Luokituksen avulla on voitu määritellä tietyiltä ominaisuuksiltaan samankaltaisia lähteitä ja niiden sijoittumista Viinivaara–
Kälväsvaaran alueelle. Luokitus auttaa myös määrittelemään, minkä verran ja minkä ominaisuuden
suhteen samankaltaisia lähteitä sijoittuu Viinivaara–Kälväsvaaran harjun eli hankkeen vaikutusalueen
ulkopuolelle. Yhteen lukuun perustuvan kokonaisluokan määrittäminen lähteille todettiin liian haastavaksi ja hankalaksi toteuttaa luotettavalla tavalla.
Raportin liitteenä (liite 3) on tätä hanketta varten luodun luokituksen arvot ja niiden sanallinen kuvaus.
6.6

Lähdekortit
Viinivaara–Kälväsvaara alueen inventoiduista lähteistä tehtiin erilliset kohdekortit, jotka toimivat myös
lähteiden seurannassa hyvänä työkaluna. Lähdekorteissa on oleellinen maastossa kerätty tieto. Lähdekortteja on kaikkiaan 28 kappaletta. Lähdekortit ovat raportin liitteenä 4.
Kohdekorteissa kuvataan lähteen perustiedot, inventointihistoria sekä muita lähteiden oleellisia ominaisuustietoja. Kohteen ja lajiston kuvaus on esitetty sanallisesti ja tietyistä muuttujista on esitetty
lähdeluokituksen mukaiset numerot tai muuta numeerista dataa, kuten lähteen pinta-alatieto (m²),
purkauman voimakkuus sekä pohjavesimallinnukseen perustuva vedenoton vaikutus. Numeroluokista
kortilla on esitetty luonnontila, trofiataso, pohjanlaatu, lähteen rakenne, lähteen ympäristö ja lajistollinen luokka. Sanalliseen kuvaukseen on pyritty esittämään lähteen ympäristön uhanalaiset tai muut
huomioitavat lajit (mm. alueellisesti tai silmälläpidettävät lajit). Lähdepuron mahdollinen olemassaolo
on esitetty kortissa. Lisäksi kortilla on esitetty valokuvana yleiskuva lähteestä sekä karttakuva lähteen
sijainnista. Inventoitujen lähteiden koordinaatit ovat muodossa ETRS89-TM35FIN.
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VIINIVAARA–KÄLVÄSVAARAN LÄHTEET
Lähteiden nykytilan yleiskuvaus
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella inventoitiin 26 lähdettä (kuva 13). Hankealueen inventoidut
lähteet ovat suurimmaksi osaksi luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia (kuva 14). Selkeästi muuttuneita
lähteitä on kartoitetuista kohteista vajaa neljäsosa. Näillä kohteilla ei enää ole tunnistettavissa lähteiden ominaispiirteitä.

Kuva 13. Inventoidut lähteet ja niiden sijoittuminen Viinivaara-Kälväsvaaran alueelle.
Hankealueen lähteiden pinta-aloissa on suuria vaihteluita (kuva 15). Lähteiden pinta-alaan arvioitiin
purkautumispisteen tai -pisteiden lisäksi tihkupinnat sekä selkeästi lähdekasvillisuuden vallitsema lähdepuron osuus. Neljästä inventoiduista kohteesta ei pystytty mittaamaan pinta-alaa lähteen tuhoutumisen takia. Suurin osa lähteistä on alle 100 m². Pistemäisiin ja pieniin lähteisiin kuuluvat kaikki selkeästi muuttuneet tai lähes tuhoutuneet lähdekohteet. Yksittäisiä luonnontilaisia tai siihen rinnastettavia lähteitä löytyy myös pienemmissä pinta-aloissa. Alueen erikoisuutena ovat todella laajat lähdekokonaisuudet. Yli 300 m² luonnontilaisia lähteitä esiintyy 4 kpl.
Viinivaara–Kälväsvaaran alueiden lähteet ovat ravinteisuudeltaan pääasiassa mesotrofisia (15 kpl) ja
meso-eutrofisia (10 kpl). Lisäksi on yksi oligo-mesotrofinen, luonnontilaltaan muuttunut lähde. Mesoeutrofiset lähteet ovat pääasiassa luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia kahta kohdetta lukuun ottamatta. Mesotrofisten lähteiden luonnontilaisuus vaihtelee erinomaisesta todella heikkoon.
Huomioarvoisia lajeja on erityisesti laajoilla runsasravinteisilla lähteiköillä. Ojitukset ja maanmuokkaukset sekä hakkuut ovat yleisesti niukentaneet lajistoa.
Suurin osa alueen lähteistä sijoittuu turvemaalle, joko avosuolle tai puustoiselle suolle (10 kpl). Kivennäismaalle rajoittuvia lähteitä on kuusi kappaletta. Lähteistä kolme sijaitsee kivennäismaan ja turve-

24 (50)

Selvitysraportti 2017
1.3.2017

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

maan vaihettumisvyöhykkeellä. Inventoiduista kohteista 9 sijoittuu joko kokonaan ojitetulle alueelle
tai ojitusalueen laiteeseen.

Kuva 14. Viinivaara–Kälväsvaara hankealueen lähteiden luonnontilaisuus.

Kuva 15. Lähteiden lukumäärän jakautuminen pinta-alan mukaan.
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Lähteiden antoisuutta on mitattu ja arvioitu maastossa. Lähteiden antoisuus on esitetty kuvassa 16.
Lähteissä, joiden luonnontilaisuus on voimakkaasti heikentynyt, antoisuus on vähemmän kuin 500
m³/d. Runsas antoisuus eli yli 500 m³/d esiintyy pääasiassa luonnontilaisissa tai jokseenkin luonnontilaisissa lähteissä yhtä lähdettä lukuun ottamatta.

Kuva 16. Lähteiden antoisuus ja lukumäärä jokaisessa luokassa
Hankkeen vaikutuksia alueen lähteisiin on tarkasteltu pohjavesimallinnuksen ja virtaussimulaatioiden
avulla (Pöyry 2016, päivitetty 30.11.2016). Pohjavesimallissa on käytetty lähteistä mitattujen virtaamien mediaania, koska lähteissä on luontaista virtaamavaihtelua. Lähteiden purkauman muutosta on
esitetty kuvassa 17. Purkauman vähennys on useimmille lähteille -10–30 %:n välillä. Lähteen purkauma tulisi vähentymään enemmän kuin -30 % neljässä Viinivaaran alueella sijaitsevassa lähteessä
sekä yhdessä Kälväsvaaran lähteessä. Hankkeen vaikutukset purkaumaan ovat vähäiset tai olemattomat yhdeksässä tarkastelualueen lähteessä.

Kuva 17. Hankkeen vaikutukset lähteiden purkaumiin ilman lieventämistoimenpiteitä.
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Taulukko 2. Lyhyt kuvaus Viinivaara–Kälväsvaaran alueen inventoiduista lähteistä.
ID

Kohteen lyhyt kuvaus

1

Viinikoski: ojaan purkautuva purolähde ja suuri lähdelampi. Vanhan pihapiirin tuntumassa, alueella 2 kaivoa.
Lähdepuro osittain luonnontilainen ja osin virtaa ojassa. virtaa osittain ojassa. Ei uhanalaisia.

2

Katosharju W: Tihkupinnasta ja purolähteestä koostuva lähteikkö, pulppuava. Useita laskupuroja, joiden
alkuosa luonnontilainen, alempana virtaavat metsäojassa. Lajisto monipuolinen, ei huomionarvoista lajistoa.

4

Isohete: Pulppuava ja hyvin antoisa purolähde. Avolähteessä rakenteita ja hieman kulutuksen jälkiä, muutoin
luonnontilainen. Leveä ja monimuotoinen lähdepuro, jossa monipuoliset virtausolosuhteet ja hetepintaa.
Purossa maapuita ja lahopuustoa. Särmälähdesammal (RT), hetevarstasammal (RT), pohjanhorsma (RT).
Lähiympäristö kangaskorpea ja tuoreen kankaan talousmetsää.

5

Hanganvaara N: meso-eutrofinen lähteikkö, tihkupintaa ja useita purkautumispisteitä, lähdepuro, ympärillä
lehtokorpea ja lehtomaista kangasta. Ls-alueella. Luonnontilaisuus hyvä. Lähteessä on pumppu. Särmälähdesammal (RT).

6

Lähteensuo: mesotrofinen, luonnontilaltaan muuttunut. Hakkuut ja ojikot ympärillä. Tihkupinta kuivahtanut.

8

Hanganvaara (Hämyhete): Kolmesta tihkupinnasta koostuva laaja lähteikkö ja lähdepuro. Lajistoltaan monipuolinen, hiekkapohjainen, matalia tihkupintoja. Saniaiskorpea. Särmälähdesammal (RT), hetehorsma (RT),
lehtopalsami (RT).

10

Viinivaara E: Kangasmaasta virtaava lähdevesi, ei varsinaista pulppuamispintaa. Lähdepuro virtaa 50 m kuluttua kaivettuun ojaan. Poimintahakkuita lähteen lähiympäristössä. Luonnontila muuttunut. Lähdelajistoa. Ei
uhanalaisia.
Viinilän lähde: Laaja purkautumispinta, noin 16 pulppuavaa pistettä, hiekkapohjainen, tihkupintaa alapuolella, lähdepuro, kohtalainen virtaus, yhdistyy kaivettuun ojaan. Lähdelajistoa. Särmälähdesammal (RT).

11
12

Kälväsvaara W: lähes luonnontilainen, lähteellä vanhoja rakenteita. Mesotrofinen, avolähde ja puro, pulppuava, lähdelajistoa, ei uhanalaisia. Ympärillä saniais- ja metsäkortekorpea. Lähellä lappopumppu, jonka
poistuminen vaikuttaa mallinnuksen tulokseen. Olvassuon Natura-alueen rajalla.

14

Viinivaara NW: tihkupintaa sekä lähteistä ja luhtaista suota. Hidasvirtainen lähdepuro. Monipuolista lähdelajistoa. Ei uhanalaisia.
Sarvisuo S a: Tihkupintainen lähteikkö, pieniä purolähteitä ja lähteistä suota. Lähdepuro yhdistyy lähteen 16
puron kanssa ja virtaa Sarvisuolle. Laisto monipuolista. Alueellisesti uhanalaisia lajeja.

15
16
18
19
20

Sarvisuo S b: Monipuolinen, useita tihkupintoja, lähdepuroa ja puron varrella lisää tihkupintoja. Yhdistyy
lähteen 15 puroon ja virtaa Sarvisuolle. Lähiympäristö ruohokangaskorpea, puusto edustavaa, lahopuuta.
Raidankeuhkojäkälä (NT).
Sarvisuo S c: Useista tihkupinnoista koostuva mesotrofinen lähteikkökokonaisuus. Luonnontilainen lähdepuro
virtaa ojittamattomalle Sarvisuolle. Yksi alueellisesti uhanalainen sammallaji.
Viinivaara NE: pohjavesivaikutteinen oja kankaan ja suon laiteessa. Luonnontila muuttunut, lähdelajisto
muutamana laikkuna ojassa. Ei lähdepuroa.
Pirttisuo E: pohjavesi purkautuu ojassa, lyhyt luonnontilaisen kaltainen lähdepuro. Ojassa lähdekasvillisuutta.
Kultasirppisammal (RT). Lähialueella muitakin pohjavesivaikutteisia ojia, joissa niukka lähdelajisto.

21

Pirttisuo W: Kuivunut entinen tihkupintainen purolähde. Lähdelajisto niukkaa, rahkasammalvaltainen. Kuivuneessa purossa mittauspato.

26

Olvassuo S: luonnontilainen, avolähteitä ja puroja, mesotrofinen, laiteilla tupasvillarämeitä. Lähdelajistoa
jonkin verran, ei uhanalaisia. Olvassuon Natura-alueella.
Poroaita: luonnontilaisuus hyvä, 2 avovesilähdettä, osittain maanalainen piilopuro, tihkupintaa. Rahkasammalvaltainen, lähes mesotrofinen. Laiteilla oligotrofisia nevarämeitä. Olvassuon Natura-alueella.
Porokämppä: useita purkaumapisteitä, mesotrofinen, tihkupintaa ja lähdepuro. Luonnontila muuttunut,
kohteella katettu kaivo. Metsäkortekorpea ja kangasmaan soistumaa ympärillä. Lähdelajisto niukka, ei uhanalaisia. Olvassuon Natura-alueella.
Leväoja N: yksi purkautumispiste, turvemaalla, rahkasammalvaltainen uoma, osin maan alla, oligomesotrofinen, ei varsinaista lähdelajistoa. Tupasvillarämettä laiteilla. Lähellä suopunakämmekän (VU) esiintymiä. Olvassuon Natura-alueella.
Leililampi E: luonnontila melko hyvä, yksi avolähde, tihkupintaa ja matala laskupuro, jolla hyvä virtaama.
Mesotrofinen, lähdelajisto niukkaa. Laiteilla tupasvillarämettä. Ei uhanalaisia. Natura-alueella.

27
28

29
34
30

Pontikkasaari: suurehko avolähde kaivetussa ojassa, pulppuavia pisteitä, hiekkapohjainen. Lähdekasvillisuus
laantunut, lähdepurouoma kaivettu ojaksi. Vanha virtaamamittauspato ojassa.

35

Hetesuo E: Pieni, mesotrofinen, pistemäinen kohde ojitetulla Hetesuolla, ei selkää purkautumispintaa, vesi
tihkuu kangasmaasta. Lasku-uoman virtaama niukka, muuttuu kohta kaivetuksi ojaksi. Lähdesammalia esiintyy, mutta niukasti. Särmälähdesammal (RT). Ojitusten vaikutus, ei luonnontilainen.
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Viinivaaran lähteet
Viinivaaran lähteillä tarkoitetaan Viinikosken ja Iso Olvasjärven välisen Viinivaaran harjujakson alueella
sijaitsevia lähdeselvityksen yhteydessä inventoituja lähteitä.
Suurin osa Viinivaaran lähteistä sijoittuu harjun juurelle, kankaan ja suon vaihettumisvyöhykkeeseen.
Puolet inventoiduista lähteistä on lähdesammalten indikaattorilajiston perusteella ravinteisuudeltaan
meso-eutrofisia ja loput mesotrofisia. Viinivaaran lähteiden pohjaeläimistössä on lähdeympäristöön sitoutuneita lajeja (Pöyry Finland Oy 2017).
Puolet lähteistä on luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Suurin osa huomionarvoisten sammallajien havainnoista sijoittuu näihin luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin lähteisiin, jotka olivat
yleisesti myös inventointien lajirikkaimpia lähteitä. Hanganvaaran sekä Sarvisuon luonnontilaiset lähteet (ID 5, 8, 15, 16) ovat ehkä tämän osa-alueen kaikkein runsaslajisimpia sekä monipuolisimpia laajoja lähdekokonaisuuksia. Ravinteisuudeltaan ne ovat meso-eutrofisia ja purkaumapisteet ovat enimmäkseen tihkupintaisia. Tihkupintojen laajuus ja lähteiden ravinteisuus näkyvät myös lajistossa. Lajistollinen monipuolisuus ilmenee sekä sammalissa että putkilokasveissa. Hanganvaaran lähteessä (Hämyhete, ID 8) ja sen rehevässä lähiympäristössä on eniten alueellisesti uhanalaisia lajeja.
Kahdeksan kesällä 2016 inventoiduista Viinivaaran alueen lähteestä on runsastuottoisia (antoisuus yli
3
3
500 m /d). Näistä kolmesta (ID 4, ID 8 ja ID 2) purkautuu yli 1000 m pohjavettä vuorokaudessa. Alueen runsastuottoisimmat lähteet ovat poikkeuksetta myös luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
lähteitä.
Viinivaaran alueella tavataan useita erilaisia lähdetyyppejä. Luonnontilaisista purolähteistä edustavimmat ovat Isohete (ID 4), Viinivaara E (ID 10) sekä Viinilän lähde (ID 11). Isohete sekä Viinilän lähde
ovat mesotrofisia ja laaja-alaisia lähteitä, joiden lajistossa esiintyy mm. alueellisesti uhanalainen särmälähdesammal. Isoheteellä ja Viinilän lähteellä on avovesipintainen lähde ja lähdesilmäke, josta pohjavesi pulppuaa hiekan läpi pintaan. Alueen tihkupintalähteistä edustavin on noin hehtaarin laajuinen
Hanganvaaran lähde Hämyhete (ID 8), joka koostuu useista laajoista tihkupinnoista ja lähdepuroista.
Edellä mainittujen lähdetyyppien lisäksi Viinivaaran alueella esiintyy monimuotoisia useista erilaisista
lähdetyypeistä koostuvia lähteiköitä. Tihkupinnoista ja purolähteistä koostuvia lähteiköitä esiintyy Viinivaaran pohjoisosassa (Viinivara N, ID 15), Viinivaaran länsiosassa (ID 2 ja ID 8). Yksi lähde (ID 1) on
puolestaan yhdistelmä purolähteestä sekä lähdepohjaisesta lammesta.
Suurimmalla osalla luonnontilaisista lähteistä alkunsa saavista puroista alkuosa on luonnontilainen,
mutta puro virtaa vaihtelevanpituisen matkan jälkeen ojitusalueelle ja metsäojaan. Osa luonnontilaisista lähdepuroista on yli 2 metriä leveitä ja virtausolosuhteiltaan vaihtelevia. Hitaasti virtaavissa osissa kasvaa runsas lähdesammal- ja putkilokasvilajisto, joka usein muistuttaa tihkupinnan lajistoa. Puron
virtausosissa on yleensä paljas hiekkapohja ja virtavesien tyyppilajeja, kuten näkinsammalia. Yllä kuvailtuja monimuotoisia puroja esiintyy edustavimmillaan lähteillä: ID 4, 14 ja 10.
Viinivaaran pohjoisosassa sijaitsevien luonnontilaisten lähteiden (ID 15, 16 ja 18) lähdepurot ovat kokonaan luonnontilaisia ja virtaavat ojittamattomalle Sarvisuolle. Suon eteläosissa lähdepurojen ympäristön rehevämpi kasvillisuus eroaa selvästi karun Sarvisuon kasvillisuudesta monipuolistaen alueen
luontoarvoja. Lähteestä 16 alkuunsa saavan lähdepuron varrella esiintyy lukuisia meso-eutrofisia erikokoisia tihkupintoja, joilla on monipuolinen lajisto ja esiintyy myös uhanalaislajistoa. Lähde 15 on
isohko tihkupinta, jonka lähdepuro yhdistyy lähteestä 16 alkuunsa saavaan lähdepuroon. Purojen varrelle sijoittuu reheviä korpia, jotka monipuolistavat alueen mäntykankaista ja karuista rämeistä koostuvaa luontoa.
Viinivaaran itäosan lähteistä ojitusalueiden keskellä sijoittuvia ja luonnontilaisuudeltaan heikkoja lähteitä on kaksi kappaletta. Yhdestä lähteestä ei ollut enää viitteitä maastossa. Viinivaara E (ID 10) lähde
muistuttaa enemmän Hanganvaaran lähteitä ravinteisuudeltaan ja lajistoltaan. Lähde on mesoeutrofinen ja sen ympäristössä esiintyy myös lehtoisuutta ilmentäviä lajeja. Lähde on luonnontilaisuudeltaan hyvä.
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Kahdeksan Viinivaaran alueen inventoiduista lähteistä on eriasteisesti muuttuneita. Lähteistä kaksi on
joko tuhoutunut tai niitä ei paikannettu. Yleinen syy Viinivaaran lähteiden luonnontilan heikentymiseen on alueen metsätaloudelliset toimet kuten ojitus. Luonnontilaltaan heikentyneistä lähteistä suuri
osa on ojiin purkautuvia lähteitä. Osalla näistä on säilynyt lähteen piirteitä joko sammallajiston (ID 20)
ja rakenteen osalta (ID 3). Osa on luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneitä eikä niillä ole enää lähteiden tyyppilajistoa tai muita ominaisuuksia (mm. ID 19).
Yksittäiset lähteet ja niiden sijainnit ovat tarkemmin kuvailtu lähdekorteissa (liite 4).
Taulukko 3. Viinivaaran lähteiden ominaisuuksien vertailu. Taulukossa lihavoituna ja alleviivattuna
lähteet, joiden purkauman voimakkuus on > 1000 m³/vrk.
ID

Luonnontilaisuusluokat
erinomainen/hyvä

Runsastuottoisimmat
(> 500 m3/d)

1
2

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

3
4
5
6
8
10
11
14
15
16
18
19

x
x
x
x
x

Meso-eutrofiset

Huomionarvoiset lajit

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20

x
x
x
x
x
x
x
x

21
30
31
32

7.3

x

x

Kälväsvaaran lähteet
Kälväsvaaran lähteet sijoittuvat Iso Olvasjärven ja Kärkkäänjärven väliselle Kälväsvaaran harjujakson
alueelle. Lähteet sijoittuvat harjun ja suon väliselle alueelle, usein harjun alarinteeseen tai suolle.
Kälväsvaaran inventoiduista lähteistä (ID 12, 26, 27, 28, 29, 34, 35 ja 37) kuusi on indikaattorilajiston
perusteella ravinteisuudeltaan mesotrofisia ja yksi oligo-mesotrofinen. Lähteet ovat kohtalaisen niukkalajisia. Suurin osa Kälväsvaaran lähteistä on luonnontilaltaan hyviä tai erinomaisia. Ojitukset ja metsänkäsittely ovat muuttaneet lähteiden luonnontilaa vain hieman. Kälväsvaaran harjun lounaisosaan
sijoittuvat Hetesuon lähteet (37, 35) ovat selkeästi ojitusten vuoksi luonnontilaltaan heikkoja. Keskimäärin Kälväsvaaran alueen lähteet ovat melko pieniä tai keskikokoisia. Kaikissa lähteissä on lähdepuro, mutta suurin osa puroista päätyy metsäojitusalueelle. Pinta-alaltaan lähteet vaihtelevat pistemäisestä kohteesta 300 neliömetrin laajuiseen lähdekompleksiin. Huomionarvoisista lajeista kahdessa
lähteessä esiintyy alueellisesti uhanalista särmälähdesammalta. Kälväsvaaran lähteet eroavat Viinivaaran läheistä pohjaeläinten suhteen. Kälväsvaaran lähteiden pohjaeläimistössä ei ole lähdelajistoa
(Pöyry Finland Oy 2017).
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Taulukko 4. Kälväsvaaran lähteiden ominaisuuksien vertailu.
ID

7.4

Luonnontilaisuusluokat
erinomainen/hyvä

12

x

26
27
28
29
34
35
37

x
x
x
x
x

Runsastuottoisimmat
(> 500 m3/d)

Meso-eutrofiset

Huomionarvoiset lajit

x

x
x

Huomionarvoinen lajisto
Uhanalaiset lajit luokitellaan Suomessa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien pohjalta
niiden häviämisriskin perusteella äärimmäisen uhanalaisiin (CR critically endangered), erittäin uhanalaisiin (EN endangered) ja vaarantuneisiin (VU vulnerable) lajeihin. Suomen lajien viimeisin uhanalaisuusarviointi on vuodelta 2010 (Rassi ym. 2010). Silmälläpidettäviksi (NT near threatened) on luokiteltu lajeja, joiden populaatio on taantumassa eli vaarana muuttua uhanalaiseksi. Alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa (RT regionaly threatened) on tarkasteltu valtakunnallisella tasolla silmälläpidettävien
sekä elinvoimaisten (LC least consern) lajien uhanalaisuutta metsäkasvillisuusvyöhyketäin. Suomen
Sammaltyöryhmä on arvioinut vuonna 2010 valtakunnallisen arvioinnin yhteydessä sammalten alueellista uhanalaisuutta. Alueellisesti uhanalaisten tarkastelu perustuu Sammaltyöryhmän listaukseen sekä teokseen Suomen sammalet – levinneisyys ja ekologia (Ulvinen ym. 2002).
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia (CR; EN, VU) tai silmälläpidettäviä (NT) lähdelajeja. Inventoinneissa paikannettiin kuusi alueellisesti uhanalaista (RT) lajia,
joista viisi on sammallajia. Alueellisesti uhanalaiset särmälähdesammal, hetevarstasammal, hetehorsma ja pohjanhorsma ovat tyypillisiä hieman vaateliaampia lähdelajeja. Kultasirppisammal on rehevien,
lettoisten ja lähdevaikutteisten soiden laji. Lisäksi kolmella Viinivaaran lähteellä (Viinilän lähde, Viinivaara E, Isohete) havaittiin pohjaeläininventoinneissa silmälläpidettäviä kaksisiipisiä, Pseudodiamesa
nivosa (Pöyry Finland Oy 2017).
Putkilokasvien osalta alueellisesti uhanalainen lehtopalsami on lehtojen ja lehtokorpien laji eikä se
varsinaisesti ole riippuvainen pohjavesivaikutuksesta, mutta esiintyy usein tihkupintaisissa korvissa.
Ainut inventoinneissa paikannettu uhanalainen on rehevillä ja keskiravinteisilla soilla viihtyvä punakämmekkä (VU), joka tässä tapauksessa on hyötynyt lähdevaikutteisen suon ravinteisuudesta. Inventoinneissa paikannettua rauhoitettua valkolehdokkia esiintyy tuoreilla ja lehtomaisilla kankailla, eikä
se ole riippuvainen lähdeympäristöistä.

30 (50)

Selvitysraportti 2017
1.3.2017

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Taulukko 5. Viinivaaran-Kälväsvaaran hankealueella havaitut uhanalaiset sekä muut suojelullisista
syistä huomioon otettavat lajit
Lähde
ID
4

Lähteissä esiintyvät uhanalaislajit,
lähdeinventointi 2016
särmälähdesammal

5
8

särmälähdesammal
särmälähdesammal, hetehorsma,
lehtopalsami

11

särmälähdesammal

RT 3a

15

särmälähdesammal, hetevarstasammal

RT 3a

16

särmälähdesammal, hetevarstasammal

18
20

pohjanhorsma
kultasirppisammal

29
32

hetevarstasammal

35

särmälähdesammal

Kommentit
muut aiemmat havainnot:
hetevarstasammal (Pöyry Environment 2009)
pohjanhorsma (PSV Maa ja Vesi Oy
2002)
lisäksi ympäristössä rauhoitettua
valkolehdokkia

lähdeympäristössä raidalla kasvaa
silmälläpidettävää (NT) keuhkojäkälää
pieni kasvusto ojaan purkautuvan
lähteen ympäristössä
Punakämmekkää (VU) 30 m päässä
lähteestä
muutama varsi ojaan purkautuvan
lähteen ympäristössä

Uhanalaisuusluokka
RT 3a

RT 3a
RT 3a

RT 3a
RT 3a
RT 3a
VU
RT 3a
RT 3a

Kuva 18. Alueellisesti uhanalaista särmälähdesammalta (vasen kuva) on havaittu seitsemässä hankealueen lähteessä.
Hanganvaaran lähteellä esiintyy alueellisesti uhanalaista lehtopalsamia (oikea kuva).
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ARVIO VEDENOTON VAIKUTUKSISTA LÄHTEISIIN
Vaikutusten muodostumisen periaate
Pohjavedenoton välitön vaikutus on pohjavesipurkautuman väheneminen. Maanpinnalle purkautuvan
tasalämpöisen pohjaveden väheneminen voi vaikuttaa lähteiden, tihkupintojen ja purojen sekä välipintaisten ravinteisten soiden ekologiaan. Purkauman vähetessä pinta- ja pohjaveden sekoitussuhde
muuttuu, jolloin lähdevaikutteisten kohteiden vedenlaatu muuttuu myös sen kemiallisen koostumuksen osalta.
Pohjaveden fysikaalinen ja kemiallinen koostumus poikkeaa sadevesistä ja pintavesistä. Pohjaveden
osuus lähteessä ja sitä ympäröivällä alueella (pohjavesivaikutteisuus) suhteessa pintavesiin (luhtaisuus) määrittelee osittain vaateliaampien sammalten ja lähdeluontotyyppien esiintymistä ja edustavuutta. Pohjaveden emäskationipitoisuus on yleensä korkeampi kuin pintavesien ja tästä syystä pohjavesivaikutteisilla alueilla suon tai lähteen trofiataso on korkeampi, kuin pintavesivaikutteisilla alueilla.
Nämä muutokset voivat heijastua lajistoon, jolloin pohjavesivaikutusta ilmentävien ns. indikaattorilajien esiintyminen voi vähentyä ja lajikoostumus muuttuu kilpailussa pärjäävien yleislajien eduksi. Vaikutukset kohdistuvat myös lähteiköstä tai lähteestä lähtevään puroon tai ympäröivään suohon, jos alivirtaama vähenee aiheuttaen uoman kaventumisen tai ajoittaisen kuivumisen ja siten vaikuttaen jatkuvaa virtausta vaativan lajiston elinoloihin ja soveltuvan elinympäristön laajuuteen.
Voimakkaimmin vaikutukset ilmenevät alivirtaamatilanteissa ja erityisesti alivirtaamien ääriolosuhteissa. Vaikutukset alkavat näkyä lajistossa eli lajien runsaussuhteissa, indikaattorilajien vähenemisessä ja
lajimäärässä vasta pidemmän ajanjakson hydrologisten muutosten myötä.
Viinivaaran ja Kälväsvaaran harjualueen laiteilla maaperässä esiintyy myös orsivesiä (Heikkilä ym.
2001, PSV-Maa ja Vesi 2002). Orsivesialueella pohjavedenpinnan yläpuolella on tiivis tai osittain vettä
läpäisevä maaperäkerros. Orsivesialueille syntyy usein tihkupintaisia soita ja orsivetisiä lähteitä, joilta
tapahtuu suotautumista edelleen alemmaksi soille, jonne myös tulee pohjavesivirtauksia. Pohjavesivaikutteiset lähteet ja suot ovat usein ravinteisempia kuin pelkät ylemmissä maaperäkerroksissa olevat orsivesilähteet ja -suot, jonne orsivesiä purkautuu ohuiden maakerrosten läpi.

Kuva 19. Pohjavedenotosta lähteille kohdistuvien vaikutusten ilmeneminen.
Pohjaveden paineenmuutoksen ja purkautuvan vesimäärän muutoksen myötä oleellista on, säilyykö
olosuhde tietylle lähdeluontotyypille ja sen ominaislajistolle riittävällä tasolla. Mikäli muutos purkaumassa on vähäinen, ei lajien määrä ja lähdelajiston esiintyminen (pinta-ala) juurikaan muutu. Muutos-
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ta on myös vaikea erottaa osin metsätalouden aiheuttamista hydrologisista muutoksista, jotka nekin
ilmenevät pitkän ajanjakson kuluessa. Hiekkamaaperässä toteutetut ojitukset saattavat vaikuttaa hyvinkin laajalle alueelle ja muuttaa siten lähde- ja korpiluontokohteiden pinta- ja pohjavesien runsaussuhteita sekä alueella muodostuvan pohjaveden määrää. Ojien tukkiminen ja soiden ennallistamistoimet niin ikään muuttavat hitaasti alueella olevien pienvesien ja lähdeluontotyyppien olosuhteita eli
pinta- ja pohjavesien suhdetta ja pohjavesivaikutuksen ilmenemistä.
8.2

Lähteiden purkauman muutokset
Lähteiden antoisuusmuutokset perustuvat vuonna 2016 laadittuun pohjavesimallinnukseen. Pöyry
Finland Oy on laatinut vuonna 2016 Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueille pohjaveden virtausmallin, jolla
on tehty suunniteltuun vedenhankintaan liittyviä simulaatioajoja. Pohjavesimalli on 3D-malli, jonka yksittäisen solun koko on 20 x 20 m.
Mallinnuksen avulla on selvitetty vedenoton vaikutuksia pohjavedenpinnantasoon sekä pohjavesialueilta ympäristöön purkautuvan pohjaveden virtaamiin. Viinivaaran alueen vedenhankintamahdollisuuksia on aikaisemmin tutkittu pohjaveden virtausmallin avulla vuonna 2001 ja Kälväsvaaran alueen
vuosina 1998 ja 2000. Mallin kalibrointi perustuu pitkän ajan (2001–2015) pohjavedenkorkeushavaintoihin sekä lähteiden virtaamahavaintoihin (1998–2015).
Pohjavesimallinnuksessa on määritelty hankealueen pohjaveden virtaukset ja niihin kohdistuvia muutoksia arvioitaessa on määritelty vesitasealueet (liite 6.1 ja 6.3). Pohjavesimallilla on tarkasteltu, miten
vedenotto vaikuttaa pohjavesialueella pohjavedenpinnantasoon sekä miten pohjaveden purkautuminen muodostumisalueelta sitä ympäröiville alueille muuttuu.
Pohjavedenpinnan aleneman osalta on huomioitava, että varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella alenema kuvastaa pohjaveden painetason alenemaa. Esimerkiksi muodostumisalueen ulkopuolella
ojan tai lähteen alapuolisessa kerroksessa pohjaveden painetaso laskee, mutta kyseisen ojan tai lähteen vedenpinnantasossa ei välttämättä tapahdu muutosta. Pohjaveden painetason laskiessa pohjaveden purkautuminen yläpuoliseen pienveteen kuitenkin vähenee.
3

Pohjavedenoton vaikutuksesta, kun ottomäärä on yhteensä 8 000 m /d, pohjaveden purkautuminen
vähentyy selvästi lähteestä Viinivaara E ja Isohetteen lähteistä sekä vesitasealueella 3. Kälväsvaaran
3
alueella pohjaveden otto 3 000 m /d kapasiteetilla pohjaveden purkautuminen vähentyy eniten vesitasealueelta 7, eli Kälväsvaaran lounaispuolella ja vedenottokaivojen läheisyydessä sijaitsevalta alueelta (liite 6.2).
Vedenottamon Hanganvaara Por49 pumppausta vähennetään alivirtaamakaudella. Ottamosta pumpataan vettä 500 m3/d normaalin 900 m3/d sijaan. Pohjavesimallinnuksen perusteella tilanteessa, jossa
vedenottoa pienennetään, purkautuman muutos Hanganvaara N lähteessä (ID 5) on 22 % (ottomäärällä 900 m3/d 47 %) ja Hanganvaaran lähteessä (ID 8) 14 % (ottomäärällä 900 m3/d 30 %) verrattuna ennen vedenottoa vallinneeseen keskimääräiseen tilanteeseen. Hanganvaara Por49 vedenottamon
pumppauksen jaksottamisella saadaan vähennettyä Hanganvaaran (ID 8) ja Hanganvaara N (ID 5) lähteisiin kohdistuvia vaikutuksia noin puoleen verrattuna keskimääräiseen vedenottotilanteeseen.
8.3

Vaikutukset lähdeluontotyypeille

8.3.1

Vaikutusten arvioinnin periaatteet
Hankkeen vaikutusarvioinneissa on käytetty soveltaen Imperia -hankkeessa kehitettyä monitavoitearviointia (Suomen Ympäristökeskus 2015, Ikäheimonen 2015), jonka tavoitteena on tuottaa järjestelmällinen lähestymistapa vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja tarkoin määritellyt kriteerit vaikutusarviointiin. Arvioinnissa on käytetty IMPERIA-hankkeessa muodostettua ARVI-lähestymistapaa vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa. Lähdeluontotyypeille kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
käytetyt kriteerit (vaikutuksen suuruus ja kohteen herkkyys) on määritelty vaikutusarvioinnin pohjaksi
juuri luontotyypin ominaisuudet huomioiden.
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Hankealueen lähteistä mikään ei ole täysin luonnontilainen, sillä hiekkamaaperässä ojitukset vaikuttavat hyvinkin laajalla alueella maaperässä olevien vesien kulkeutumiseen ja muodostumiseen. Kaikkien
lähteiden lähialue on normaalia talousmetsää, myös suojelualueella olevan lähteen ympäristössä on
nähtävissä vahvasti talousmetsähistoria. Kohteiden luonnontilaa on kuitenkin määritelty siten, että on
huomioitu Pohjois-Pohjanmaan mittakaava lähteiden edustavuudessa ja luonnontilassa. Luokituksessa
luonnontilaiseksi on tulkittu lähde, jonka purkaumaan ei ole havaittavaa vaikutusta ja jonka lähiympäristöä on metsänkäsittelyssä huomioitu. Useiden kohteiden alueella esiintyisi lähdekorpea tai jopa lehtokorpea, mikäli kohteet olisivat täysin luonnontilaisia metsien osalta. Hankkeessa inventoitujen edustavienkin lähteiden lähiympäristöt ovat eriasteisia korpi- tai kangaskorpimuuttumia.
8.3.2

Vaikutusten määrittely
Kohteiden herkkyys ja vaikutuksen suuruus
Luontotyyppien herkkyyden määrittely perustuu kohteen luonnontilaisuuteen, luontotyypin uhanalaisuuteen sekä vastaavien luontotyyppien esiintymiseen alueella ja seudulla. Lisäksi herkkyyden määrittely perustuu luontotyypin suojelustatukseen luonnonsuojelulainsäädännössä, vesi- ja metsälain suojelusäädöksissä. Kohteelle ominaisen lajiston osalta herkkyysmääritys pohjautuu uhanalaisluokitukseen, luonnonsuojelulakiin sekä EU:n direktiiveihin.
Hankealueen lähteiden herkkyyttä muutokselle arvioitiin useiden muuttujien avulla. Kohteen herkkyyden kriteereinä käytettiin lähteen luonnontilaisuutta, pinta-alaa, trofiatasoa, huomionarvoisen lajiston
määrää sekä mahdollista sijaintia luonnonsuojelu- tai Natura-alueella. Kohteen luonnontilalla, pintaalalla ja trofialla on laaditun luokituksen perusteella, suurin merkitys niin lajistoon kuin lähteen monimuotoisuuteen. Kohteen herkkyys kokonaisuutena arvioitiin pisteyttämällä nämä eri tekijät. Runsaimman pistemäärän saaneissa kohteissa herkkyys arvioitiin suurimmaksi ja taas pienimmän pistemäärän saanut kohde on tuhoutunut.
Muutosvaikutuksen suuruusluokan määrittelyssä arvioidaan vaikutuksen alaisina olevien lähteikköluontotyyppien ja sammal-/putkilokasvilajien sekä populaatioiden osuutta suhteessa vastaavien
elinympäristöjen yleisyyteen tai lajien esiintymistiheyteen ympäröivällä alueella. Määrittelyssä huomioitiin myös vaikutuksen voimakkuus ja kesto sekä lajin/luontotyypin kyky palautua.
Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutuksen merkittävyys perustuu kohteen herkkyyteen ja vaikutuksen suuruuteen. Hankkeen vaikutusten merkittävyys arvioitiin suhteuttamalla pohjavesimallinnuksen pohjalta saatu muutoksen suuruusluokka kohteen herkkyyteen. Taulukoissa (taulukot 6, 7 ja 8) on selvitetty tarkemmin kohteen
herkkyyden ja vaikutuksen merkittävyyden muodostumisen tekijät.
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Taulukko 6. Kohteen luonnontilaisuuden määrittelyssä käytetty kriteeristö sekä esimerkkikohteita valokuvineen.
Luokan kriteerit

1

Huono:
Ojikkoalueella ja/tai muuta ihmistoimintaa (hakkuu ja auraus). Avolähdettä ei ole havaittavissa ja
muut tyypilliset lähteen piirteet puuttuvat. Lähdesammalia (indikaattorilajistoa) hyvin niukasti.
Lähde purkautuu useimmiten ojan pohjalle tai
seinämään.

2

Välttävä:
Selkeästi ihmisen toiminnan muokkaama kohde
(hakkuu, ojitus, auraus tai muu toiminta). Lähteestä puuttuu selkeä avovesipinta (umpeenkasvanut)
tai tihkupinta. Lähdesammalia ja muuta indikaattorilaistoa on niukasti. Lähde purkautuu ojaan tai
ojikkoalue lähellä purkautumispintaa.

Esimerkkikuva

ID 19. Lähdepohjainen oja.

ID 20. Ojaan purkautuva pieni purolähde.
3

4

Keskinkertainen:
Luonnontilaisen kaltainen. Lähteessä tai sen lähiympäristössä ihmisvaikutusta havaittavissa (hakkuu, ojitus, auraus tai muu toiminta). Selkeitä
lähteen piirteitä; lähdelajistoa, avovesipintaa,
tihkupintaa, pulppuamista. Mahdollinen lähdepuro
lähteen lähiympäristössä vain osittain muuttunut.
Ojiin purkautuvia kohteita, mikäli laajemmin lähdelajistoa ja mm. luonnontilaisen kaltaista tihkupintaa.

ID 687. Ojitusten vuoksi kuivahtanut suo ja lähde

Hyvä:
Lähde on lähes luonnontilainen, mutta havaittavissa jonkin verran häiriötekijöitä (esim. kaivo, vesiputki, poimintahakkuut, muita rakenteita), joilla
vain vähäinen vaikutus lähteeseen. Lähdelajisto
runsas. Huomionarvoista lajistoa esiintyy. Lähiympäristössä mahdollisesti oleva lähdepuro on luonnontilainen. Etäämmällä lähdepuro voi virrata
metsäojaan.
ID 4. Luonnontilaisen kaltainen lähde, jolla rakenteita.

5

Erinomainen:
Luonnontilainen (Pohjois-Pohjanmaan mittakaavassa) lähde/tihkupinta/lähdesuo sekä lähdepuro.
Lähteen lähiympäristössä voi olla esimerkiksi yksittäisiä kantoja merkkeinä metsätaloustoimista.
Ojikot ovat etäämmällä ja/tai niiden vaikutus ei ole
nähtävissä. Lähdelajisto runsas ja huomionarvoista
lajistoa esiintyy.
ID 16 Luonnontilainen avovesi-, tihkupinta- ja
purolähde.
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Taulukko 7. Vedenottovaikutuksen määrittely purkauman muutoksen perusteella.
Vedenottovaikutus
ei vaikutusta

Vedenoton vaikutus Viinivaara–Kälväsvaaran alueen lähteiden veden määrään eli purkautuman muutos (Pöyry 2016).
Purkauma pysyy samana.

vähäinen

Purkautuman muutos vähemmän kuin -10 %.

kohtalainen

Purkautuma vähenee lähteessä -10 % – 30 %.

suuri

Purkautuma vähenee lähteessä enemmän kuin -30 %.

ei vaikutusta

Purkautuman määrä lisääntyy.

Taulukko 8. Kohteen herkkyyden määrittelyssä käytetty kriteeristö.
Kohteen herkkyys

herkkyyden kriteerit

Ei merkitystä / tuhoutunut

Lähde täysin tuhoutunut

Vähäinen

Luonnontilaltaan heikko (luokat 1-2) ja kokoluokaltaan pääasiassa pistemäisiä
kohteita (luokka 1). Lajistossa pääosin ei huomionarvoista lajistoa. Trofiatasoltaan
pääasiassa oligo-mesotrofisia. Ei sijaitse suojelu- tai Natura-alueella.

Kohtalainen

Luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia, myös muuttumia, joissa selkeitä lähteen
piirteitä (luokat 3-5). Pääasiassa pistemäisiä tai keskikokoisia lähteitä (pintaalaluokat 1-3). Huomionarvoista lajistoa esiintyy, mutta niukemmin. Trofialtaan
oligo-meso-eutrofinen. Sijainti yksityisellä suojelualueella tai Natura-alueella nostaa herkkyystasoa, vaikka muut ominaisuudet heikommat.

Suuri

Luonnontilaisia tai lähes sen kaltaisia (luokat 4-5). Pinta-alaltaan pääasiassa yli
100 m² - yli 1000 m² (Luokat 3-5), huomionarvoista lajistoa esiintyy enemmän,
myös uhanalaisia. Trofiataso meso-eutrofinen. Sijainti yksityisellä suojelualueella
tai Natura-alueella nostaa herkkyystasoa, vaikka muut ominaisuudet heikommat.

Taulukko 9. Pohjavesimallinnuksen (Pöyry 2016) sekä määriteltyjen herkkyyskriteerien pohjalta laadittu kriteeristö vaikutuksen merkittävyydelle.
Vaikutuksen
tävyys

merkit-

Merkittävyyden määrittelyssä käytetyt kriteerit

Ei merkittävä

Kohteen herkkyys vähäinen ja purkauman muutos vähemmän kuin -10 % (luokka 1)
tai purkauma ei muutu (luokka 0).

Vähäinen

Kohteen herkkyys kohtalainen ja purkauman muutos vähemmän kuin -10 % (luokka
1) tai kohteen herkkyys vähäinen ja purkauman muutos -10 – 30 % (luokka 2).

Kohtalainen

Kohteen herkkyys suuri ja purkauman muutos vähemmän kuin -10 % (luokka 1) tai
kohteen herkkyys kohtalainen ja purkauman muutos -10 -30 % (luokka 2) tai kohteen herkkyys vähäinen, mutta purkauman muutos enemmän kuin -30 % (luokka
3).

Suuri

Kohteen herkkyys suuri ja purkautuma vähenee -10 -30 % (luokka 2) tai kohteen
herkkyys kohtalainen ja purkautuma vähenee enemmän kuin – 30 % (luokka 3)

Erittäin suuri

Kohteen herkkyys arvioitu suureksi sekä purkautuman vähenee enemmän kuin -30
% (luokka 3).
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Vaikutukset hankealueen lähteille
Yleistä vaikutuksista
Koko hankealueen lähteitä tarkasteltaessa lähteiden pinta-ala (avolähde, tihkupinta) saattaa kaventua
niillä kohteilla, joilla vedenotto vaikuttaa purkauman voimakkuuteen. Millään kohteella lähde ei kuivu
ja tuhoudu kokonaan, vaan kaikissa kohteissa lähdelajiston kasvupaikkaolosuhteet ja elinympäristö
säilyvät. Verrattuna mittaviin metsäojituksiin pohjaveden paineen alenema ei kuivata ja tuhoa lähteitä siinä määrin, kuin esimerkiksi lähteen viereen kaivettu kuivatusoja. Ennen alueella tehtyjä suoojituksia Viinivaara-Kälväsvaaran alueella on ollut enemmän lähteitä nykyisten ojitettujen soiden ja
kangasmaiden laiteissa. Tämä käy hyvin esille Rehellin kartoitustuloksista (Heikkilä ym. 1999, PSV Maa
ja Vesi 2002).
Vaikutusarvioinnissa on mukana 24 lähdettä. Kaksi kartoitettua lähdettä todettiin tuhoutuneeksi ja niitä ei otettu mukaan vaikutusarviointiin. Hankealueelle ei ole kohteita, joille vaikutus muodostuisi erittäin suureksi (taulukko 10). Lähteet pystyvät palautumaan, kun pohjaveden otto päättyy.
Ei luonnontilaiset tai luonnontilaltaan muuttuneet lähteet
Kahdeksan lähdettä (ID 1, 3, 6, 19, 20, 21, 30, 35) on luokiteltu ei luonnontilaisiksi tai luonnontilaltaan
huonoiksi. Näistä lähteistä neljälle aiheutuva vaikutus on arvioitu merkityksettömäksi ja muille neljällä
vähäiseksi.
Kälväsvaaran itäosan lähteet
Kälväsvaaran itä-/keskiosassa ja läheisillä suoalueilla sijaitsevat lähteet (ID 26, 27, 28, 29, 34) ovat
luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia. Niihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kolmen kohteen
osalta vähäisiksi ja kahden kohteen osalta kohtalaisiksi.
Sarvisuon alueen lähteet
Sarvisuon alueelle sijoittuu useiden lähteiden (ID15, ID16 ja ID18), lähdepurojen ja ojittamattoman
suon muodostama kokonaisuus, joka muodostaa edustavan lähteiden ja suoluontokohteiden yhdistymän. Etäisyyttä Sarvisuon lähteistä lähimpään vedenottamoon on noin kolme kilometriä. Pohjavesimallinnuksen perusteella purkauman muutos Sarvisuon lähdekohteille olisi luokkaa 9-11 %. Lähdettä ID15 on seurattu Viinivaara MV9 ja MV9/3 koepumppausten yhteydessä. Koepumppauksen
3
tuotto on ollut molemmissa kohteissa 3 400 m /d. Koepumppausten aikana havaittu vaikutus lähteisiin on ollut sen verran vähäinen, ettei sitä ole pystytty erottamaan normaalista vaihtelusta. Molempi3
en ottamoiden suunniteltu vedenotto on 500 m /d eli noin 15 % koepumppauksen tuotosta.
Sarvisuon kohteet ovat luonnontilaltaan hyviä ja tämän sekä muiden ominaisuuksiensa mukaisesti
herkkyydeltään kohtalaisia ja suuria. Muutoksen suuruusluokka ja kohteiden etäisyys vedenottamoon
huomioiden Sarvisuon lähdekohteille aiheutuva vaikutus arvioidaan kokonaisuutena suuruudeltaan
vähäiseksi ja kohtalaiseksi.
Viinivaaran isot lähteet
Arvioiduista lähteistä useiden ominaisuuksien perusteella herkimpiä eli herkkyyskriteereiltään suuria
ovat kolme Viinivaaran alueen jo aiemmin tunnistettua edustavaa ja tuottoisaa lähdettä; Isohete (ID4),
Hanganvaara N (ID5) ja Hanganvaara (ID8). Näihin kohteisiin vedenottohankkeesta aiheutuva vaikutus
arvioidaan myös merkittävyydeltään suureksi.
Edellä mainitut lähteet ovat alueellisesti ja seudullisesti edustavia. Edellä mainitut lähteet eivät kuivu
vedenottohankkeessa, vaan niihin kohdistuu muutosvaikutuksia. Tästä syystä mm. näiden lähteikköjen
sammalyhteisössä tai putkilokasvilajistossa ei välttämättä tapahdu huomattavia muutoksia. Tutkimuksissa on huomattu, että lähteikön luonnontilan ja lähteikköjen kasvilajistokoostumukseen välillä ei ole
selkeää yhteyttä (Juutinen ja Kotiaho 2009, Juutinen, ym. 2010). Vasta kun lähteikkö kuivuu, häviää
myös lähdevedestä riippuvainen lajisto. Lähteet ovat antoisuudeltaan suuria ja niiden lähdelajisto tulee säilymään, vaikka vesimäärä lähteissä vähenisi.
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Lähteiden (ID4, ID5, ID8) ominaispiirteitä löytyy useista vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevista läheteistä.
Muut vaikutusalueen lähes luonnontilaiset lähteet
Muihin vaikutusalueen lähes luonnontilaisiin lähteisiin (ID 2, 10, 11, 12, 14) vaikutus on pääasiassa
suuri, mutta vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen tai vähäinen. Lähteiden kasvillisuudessa tapahtuu muutoksia, lajimäärä ei vähene, mutta lähdelajien peittävyydet muuttuvat. Missään lähteissä rakenne ei muutu.
Viinivaara NW (ID14) lähteellä todennäköisesti selvin muutos on se, että lähdepuron avovesipinta-ala
vähenee tai lähes häviää. Tällä hetkellä avovesipintaa on 5-10 %. Avovesipinta muuttuu sammalpeitteiseksi. Tästä syystä lähteen ID 14 luonnontilaluokka mahdollisesti alenee luokkaan lähes luonnontilainen. Muissa lähteissä ei luonnontilaluokka heikkene. Myös Viinivaara E (ID10) lähteen pinta-alassa
tapahtuu muutoksia. Viinilän lähteikköön (ID 11) vaikutus on suuri, mutta vaikutuksen merkittävyys on
kohtalainen, koska se ei ole erityisen herkkä muutoksille.
Yhteenveto
Hankealueella on paljon lähteitä, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä tai eivät lainkaan merkittäviä. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat lähteisiin Isohete (ID4), Hanganvaara N (ID5) ja Hanganvaara (ID8). Kahdella kohteella (ID 5 ja ID8), joihin kohdistuu suuri purkauman muutos, on hankesuunnittelussa päädytty lieventämään muutosta sääntelemällä kesäaikaista vedenottoa lähimmän vedenottamon osalta. Herkkyydeltään kohtalaisia lähteitä on arvioiduista 24 lähteestä 14 kpl ja näistä
puolelle (7) aiheutuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia. Lähteiden, joihin vaikutuksia
muodostuu, heikentyneet ominaispiirteet palautavat, kun pohjaveden otto lopetetaan.
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Taulukko 10. Vaikutusarviointitaulukko, jossa alueen inventoiduista lähteistä 24 kappaleelle on arvioitu herkkyyden ja
vaikutuksen suuruuden perusteella vaikutus ja sen merkittävyys. Luonnontilaisuus määritelty lähdeluokituksessa esitetyllä asteikolla; 1. ei luonnontilainen, 2. ja 3. muuttuneita, 4. lähes luonnontilainen ja 5. luonnontilainen. Kohteissa
joiden vaikutuksen merkittävyys on suuri, on merkittävyyden määrittelyssä huomioitu jo vedenoton vähentämisestä
aiheutuva vaikutuksen pieneneminen (ID 5 ja 8). Kohteen herkkyys perustuu pisteytykseen, joka perustuu lähdeluokituksen antamiin arvoihin.
Id

Lähde

Luonnontilaisuus

Muutos -%

Kohteen herkkyys

Vaikutuksen
suuruus

Vaikutuksen
merkittävyys

1

Viinikoski

3

0%

kohtalainen

vähäinen

ei merkittävä

2

Katosharju W

4

- 10 %

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

3

Katoksensuo N

3

-9 %

vähäinen

vähäinen

ei merkittävä

4

Isohete

4

- 27 %

suuri

kohtalainen

suuri

5

Hanganvaara N

4

suuri

kohtalainen

suuri

6

Lähteensuo

2

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

8

Hanganvaara

5

suuri

kohtalainen

suuri

- 22 %

- 47 %

-24 %
-14 %

- 30 %

10 Viinivaara E

4

- 63 %

kohtalainen

suuri

kohtalainen

11 Viinilän lähde

4

- 44 %

kohtalainen

suuri

kohtalainen

12 Kälväsvaara W

4

+ 10 %

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

14 Viinivaara NW

4

- 34 %

kohtalainen

suuri

kohtalainen

15 Sarvisuo S a

5

-9%

suuri

vähäinen

vähäinen

16 Sarvisuo S b

5

-9%

suuri

vähäinen

vähäinen

18 Sarvisuo S c

5

- 11 %

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

19 Viinivaara NE

1

0%

vähäinen

ei vaikutusta

ei merkittävä

20 Pirttisuo E

2

-1%

vähäinen

ei vaikutusta

ei merkittävä

21 Pirttisuo W

1

- 26 %

vähäinen

kohtalainen

vähäinen

26 Olvassuo S

5

- 18 %

suuri

kohtalainen

kohtalainen

27 Poroaita

5

-2%

suuri

vähäinen

vähäinen

28 Porokämppä

4

-2%

kohtalainen

vähäinen

vähäinen

29 Leväoja N

5

-3%

suuri

vähäinen

vähäinen

30 Pontikkasaari

1

- 34 %

vähäinen

vähäinen

vähäinen

34 Leililampi E

4

- 22 %

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

35 Hetesuo E

3

- 82 %

vähäinen

suuri

vähäinen
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HANKEALUEEN ULKOPUOLISET LÄHDEINVENTOINNIT
Kartoitettavien lähteiden valinta
Viinivaaran ja Kälväsvaaran harjualueen (hankealue) ulkopuolella inventoitiin 76 lähdettä. Inventoitaviksi valittiin lähteitä, joiden joukosta mahdollisesti löytyisi lähdelajistoltaan edustavia ja monipuolisia
kohteita vastaavia kohteita, mitä Viinivaara-Kälväsvaaran alueella on ja ennallistamiskelpoisia lähdeluontotyyppejä.

9.2

Yleiskuvaus Viinivaara–Kälväsvaaran alueen ulkopuolisista lähteistä
Maastoinventointien tuloksena noin puolet inventoiduista lähteistä osoittautui luonnontilaiseksi tai
luonnontilaisen kaltaiseksi (kuva 20).
3

Yli 1000 m pohjavettä/päivä purkautuu kuudesta hankealueen ulkopuolella inventoidusta lähteestä
(ID 658, ID 664, ID 665, ID 666, ID 667 ja ID 668). Näistä kolme on laajoja tihkupintoja, yksi on pulppuava purolähde ja kaksi yhdistelmätyyppiä laajoista lähdekokonaisuuksista/lähdelammesta, puroläteistä, tihkupinnoista ja lähdesoista. Kaksitoista inventoitua lähdettä ovat runsastuottoisia (antoisuus
3
yli 500 m /d). Runsastuottoisimmat lähteet ovat poikkeuksetta luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia lähteitä.
Inventoiduista lähteistä luonnontilaltaan keskikertaisia eli lievästi muuttuneita oli noin 21 % kartoitetuista lähteistä. Lähteistä 22 % on vesitaloudeltaan ja kasvillisuudeltaan selkeästi muuttuneita ja 11 %
tuhoutuneita. Tuhoutuneisiin lähteisiin laskettiin myös sellaisia metsäkeskuksen rekisteritietojen mukaisia lähteitä, joita ei voitu paikantaa enää maastossa joko niiden tuhoutumisen tai mahdollisten
koordinaattivirheiden vuoksi.

Kuva 20. Hankealueen ulkopuolisten inventoitujen lähteiden luonnontilaisuus.
Yli kaksi kolmasosaa inventoiduista lähteistä oli pistemäisiä tai pieniä lähteitä, joiden pinta-ala on alle
100 m² (kuva 21). Tähän luokkaan kuuluu sekä luonnontilaisia purolähteitä ja pieniä tihkupintoja että
luonnontilaltaan selkeästi heikentyneitä lähteitä.
Reilut 9 % inventoiduista lähteistä on keskikokoisia (pinta-alaluokka 100–299 m²). Kyseiset kohteet
ovat suurimmaksi osaksi luonnontilaisen kaltaisia tai luonnontilaltaan keskikertaisia tihkupintoja ja
lähdesoita. Lisäksi tähän pinta-alaluokkaan kuuluu kaksi avovesilähdettä.
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Lähteistä 7 % on suuria (pinta-ala 300–999 m²) luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä ja
6 % laajoja (≥ 1000 m²) lähteitä. Suurin osa pinta-alaltaan laajimmista lähteistä ovat tihkupintoja tai
lähdesoita.

Kuva 21. Ulkopuolisten inventoitujen lähteiden pinta-ala ja lukumäärä. Tuhoutuneita lähteitä ei ole
laskettu mukaan.
Hankealueen ulkopuolisista kartoitetuista lähteistä yli puolet eli 52 % on ravinteisuudeltaan mesoeutrofisia, mesotrofisia on 21 % ja oligotrofisia 7 %. Noin kaksikolmasosaa mesotrofisista lähteistä on
luonnontilaisia tai sen kaltaisia ja niissä lajimäärät ovat yleensä suuremmat kuin luonnostaan vähäravinteisemmissa tai luonnontilaltaan heikentyneissä lähteissä. Alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin
21 lähteessä, joista suurin osa oli meso-eutrofisia luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä.
Uhanalaislajiston osalta edustavia lähteitä oli kolme (ID 664, lähde ID 667 sekä ID 153).

Kuva 22. Lähteiden antoisuus ja lukumäärä jokaisessa luokassa. Tuhoutuneita lähteitä ei otettu huomioon.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

9.3

Selvitysraportti 2017

41 (50)

1.3.2017

Inventoitujen lähteiden vertailu
Sekä Viinivaara-Kälväsvaaran hankealueella että sen ulkopuolisilla kartoitetuilla alueilla esiintyy ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia lähteitä. Tarkasteltujen alueiden väliset erot tulevat esille lähinnä eri
ominaisuuksia omaavien lähteiden määrien vaihtelussa.
Kaikista tässä selvityksessä kartoitetuista lähteistä noin puolet oli luonnontilaisia tai sen kaltaisia ja
toinen puoli yleensä metsätaloudellisista toimista johtuen eriasteisesti muuttuneita tai tuhoutuneita.
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella ja sen ympäristössä inventoiduilla alueilla esiintyy molemmilla
alueilla ominaisuuksiltaan erilaisia ja monipuolisia lähteitä.
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella kartoitettujen lähteiden ja hankealueen ulkopuolisten lähteiden vertailussa voidaan todeta, että Viinivaara-Kälväsvaaran alueen lähteistä, suhteessa inventoituun
määrään, suurempi osuus on laajoja ja antoisia lähteitä (Kuva 23). Viinivaara–Kälväsvaaran alueella
havaittiin myös useammissa lähteissä alueellisesti uhanalaisia lajeja kuin hankealueen ulkopuolella,
mikä selittyy todennäköisesti edellä mainittujen lähteiden ominaisuuksien, kuten luonnontilaisuuden,
pinta-alan, antoisuuden ja trofiatason jakautumisesta. Sarvisuon kohteita vastaavia, osin suolle sijoittuvia lähde- ja suotyyppien muodostamia kokonaisuuksia on lähiseudulla ja maakunnassa enemmän,
kuin pelkästään harjualueelle ja korpiin sijoittuvia lähdeluontotyyppejä.

Kuva 23. Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella sijaitsevien sekä hankealueen ulkopuolisten lähteiden
vertailu luonnontilaisuuden, pinta-alan, antoisuuden, trofian ja uhanalaislajien esiintymisen osalta.
Suhteelliset osuudet.
Molempien inventointialueiden tarkemmassa vertailussa huomioitiin kunkin vertailtavan lähteen useat ominaisuudet ja erityisarvot. Tietyllä lähteellä esimerkiksi lajistollisesti monimuotoinen tihkupinta
voi olla suojelullisesti arvokkain osuus, vaikka lähdepuro virtaisi suoraan ojaan. Toisella kohteella purolähteen alkuosa voi taas olla lajistollisesti köyhä, mutta laskupuro hyvin monimuotoinen ja lajirikas.
Useiden ominaisuuksien ja lajiston suhteen hyvin samankaltaisia lähteitä ei hankealueen ja sen ulkopuolisen alueen kartoituksissa paikannettu.
Taulukossa 11. on lukumäärävertailu inventoitujen lähteikköjen luonnontilaisuuden, pinta-alan, antoisuuden ja trofian osalta.
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Taulukko 11. Hankealueella ja alueen ulkopuolella inventoitujen lähteikköjen lukumäärävertailu luonnontilaisuuden, pinta-alan, antoisuuden ja trofian osalta.
Hankealue
Luonnontilaiset ja sen kaltaiset lähteiköt
Luonnontilaiset ja sen kaltaiset lähteiköt sekä pinta-ala >300 m2
Pinta-ala yli 100 m2
Antoisuus 500 - 1000 m³/d
Antoisuus yli 1000 m³/d
Meso-eutrofiset lähteiköt
Mesotrofiset lähteiköt

16
4
10
6
3
11
14

Hankealueen
ulkopuolella
35
7
15
5
6
31
26

Yhteenveto vertailusta
-

-

9.4

Luonnontilaisten ja sen kaltaisten lähteiden osuus on noin 16 % korkeampi ViinivaaraKälväsvaaran kartoitetuissa lähteissä kuin alueen ulkopuolella.
Kartoitetuista lähteiköistä puolet (49 %) on luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Viinivaara-Kälväsvaara -alueella luonnontilaisia tai sen kaltaisia lähteikköjä on 16 kappaletta, joista kuuteen kohteeseen hankkeen vaikutus on vähäinen. Vaikutusalueen ulkopuolella on 35
kpl luonnontilaisia tai sen kaltaisia lähteitä.
3
Runsastuottoista (yli 500 m /d) lähteikköä on 20 kappaletta. Ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Viinivaaran - Kälväsvaaran alueella on yhdeksän lähteikköä, joista kahteen kohdistuu vähäinen vaikutus.
3
Viinivaara-Kälväsvaaran alueella on kolme lähteikköä, joissa purkauma on yli 1 000 m /d.
3
Kaikkiaan kartoitetuista lähteiköistä yhdeksällä purkauma on yli 1 000 m /d.
2
Laajoja lähteitä (yli 1 000 m ) on hankealueen ulkopuolella neljä lähteikköä. Viinivaara2
Kälväsvaara on vain yksi yli 1 000 m lähteikkö, joka vedenotosta huolimatta säilyy pintaalaltaan isona.
2
Pinta-alaltaan suuria (300 - 999 m ) lähteikköjä on seitsemän, joista kolme sijaitsee hankealueella. Pohjavedenotosta huolimatta ne säilyvät suurina lähteikköinä.
Huomattava osa lähteistä (40 %) on meso-eutrofisia, mesotrofisia on 38 %. ViinivaaraKälväsvaaran alueella pääosa lähteiköistä on mesotrofisia (53 %) ja meso-eutrofisia on 42 %.
Ulkopuolisella alueella trofiataso on keskimäärin korkeampi.

Vastaavat kohteet
Isohetteen (ID4), Hanganvaara N (ID5) ja Hanganvaaran (ID8) lähteiden ominaispiirteitä löytyy useista
vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevista lähteistä. Kaikille em. kohteille löytyy vastaava kohde hankealueen ulkopuolelta. Hankealueen lähteille vastaavantyyppisiä kohteita hankealueen ulkopuolella on
laajemmin esitetty taulukossa 12.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Ramboll Finland Oy

Selvitysraportti 2017

43 (50)

1.3.2017

Taulukko 12. Hankealueella ja alueen ulkopuolella inventoitujen lähteikköjen vertailu. Sarakkeessa oikealla on esitetty
vastaavantyyppiset kohteet hankealueen ulkopuolella inventoiduista kohteista.
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealue

Ulkopuolinen inventointialue

ID

Ominaisuudet ja luontoarvot

ID

Ominaisuudet ja luontoarvot

2

Lähteikköalue (432 m²). Yhdistelmä laajahkosta
tihkupinnasta ja purolähteestä. Lähteikön pohjassa useita pulppuavia silmäkkeitä. Lähdepuro virtaa
lyhyen matkan jälkeen ojaan.
Pulppuava ja hyvin antoisa purolähde, jolla alkuosaltaan luonnontilainen, leveä ja monimuotoinen lähdepuro. Pienalaisesti vaihtelevia virtausolosuhteita ja monimuotoinen lähdekasvillisuus.
Lahopuuta.
Meso-eutrofinen lähteikköalue; tihkupintaa ja
useita purkautumispisteitä, lähdepuro, ympärillä
lehtokorpea ja lehtomaista kangasta. Ls-alueella.
Luonnontilaisuus hyvä. Lähteessä on pumppu.
Särmälähdesammal (RT).
Laaja (n. 1050 m²) ja monimuotoinen lähteikköalue. Avo- ja tihkupintalähdettä sekä useita pieniä
puroja, jotka yhdistyvät isommaksi lähdepuroksi,
ympäristössä huomionarvoisia luontotyyppejä ja
alueellisesti uhanalaista lajistoa (särmälähdesammal, hetehorsma, lehtopalsami)

657

Lähteikköalue (960 m²). Laajahko tihkupinta ja edustava lähdepuro, jossa lahopuuta. Hetehorsma (RT).

665

Matalavaaran lähde; pulppuava purolähde. Lähdepuron alkuosa on n. 2-5 m leveä ja hetepintainen, n. 35 m päässä
lähteestä puro virtaa ojaan. RT lajit; hetehorsma ja pohjanleinikki.

305

Lähteikköalue. Pinta-ala 300 m ja mesotrofinen. Alueellisesti
uhanalainen pohjanhorsma.

664
667

Venkaan lähde; Kuivan kankaan notkelmaan sijoittuva laaja (n.
1350 m²) monipuolinen tihkupinta, jonka reunalla on pieniä
purolähteitä. Pienet osapurot yhdistyvät lähdepuroon. Lähteen lähiympäristö lehto- ja lähdekorpea. Lahopuustoa ja
maapuuta lähteessä. Alueellisesti uhanalaisia (RT); lehtopalsami, särmälähdesammal ja kultasuikerosammal. Kohde on
Natura-aluetta (FI1103801).

4

5

8

10

Lajistoltaan ja virtausolosuhteiltaan monipuolinen
purolähde.

40,
324
325

11
12

ID 11 on purolähde, jossa pulppuavaa pintaa. RT
laji.
ID 12 on alkuosaltaan luonnontilainen, lajistoltaan
monipuolinen, pulppuava purolähde ja puro. RT
lajeja
Lähteikköalue; tihkupintaa ja lähteistä suota.
Leveä ja runsaslajinen puro.

665

2

664
667

14
15

16

Lähdepuro ja noin 185 m meso-eutrofinen tihkupinta. Lahopuustoa. Rehevää suota. RT lajistoa
(särmälähdesammal, hetevarstasammal). Yhdistyy
lähteen 16 puroon. Purot virtaavat ojittamattomalle Sarvisuolle. Lähteikköluontotyyppien ja
ojittamattoman suon muodostama monimuotoinen yhdistelmä.
Yhdistelmä karuhkosta purolähteestä ja lukuisista
monimuotoisista meso-eutrofisista tihkupinnoista,
lahopuuta, RT lajeja, luonnontilainen puro virtaa
ojittamattomalle Sarvisuolle, puron varrella korpiluontotyyppejä.

500

2

Poijukankaan lähde; kuivahkon kankaan notkelmassa on monipuolinen, laaja (n. 1925 m²) lähteikkö, joka on yhdistelmä
laajasta tihkupinnasta sekä muutamasta purolähteestä. Eri
kohteista tulevat purot yhdistyvät leveäksi lähdepuroksi, joka
on laiteiltaan hetepintaista. Alueellisesti uhanalaisia (RT);
hetehorsma, lehtopalsami ja särmälähdesammal.
Useita luonnontilaisia purolähteitä, jotka ovat kuitenkin vähätuottoisempia. Lähteistä purkautuva pohjavesi virtaavaa pieninä puroina ja vetisinä juotteina rinnesoilla. Lähde 502 on
luonnontilaltaan heikentynyt purolähde.
Matalavaaran lähde; kuvaus ks. ylhäällä.
Matalavaaran lähdepuro on monimuotoisempi, kuin esimerkiksi lähteellä 11.
On luonnontilaltaan heikentynyt ja lajistoltaan köyhtynyt.
Lähdepuro virtaa 25 m matkalla pinnalla, sen jälkeen piilopurona.
Tihkupintaisia lähteikköjä, kooltaan laajempia. Kuvaukset ks.
ylhäällä.
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Hanganvaaran lähde (ID8)
Viinivaara–Kälväsvaaran hankealueella Hanganvaaran Hämyhete (ID 8, kuva 24) on pinta-alaltaan yli
1 000 m² lähteikkö. Tähän luokkaan kuuluvat lähteet ovat pääosin laajoja luonnontilaisia tai sen kaltaisia kankaitten notkelmissa esiintyviä tihkupintaisia lähteitä, joiden antoisuus on yli 1 000 m³/ vrk. Vastaavia kohteita hankealueen ulkopuolella kartoitettiin neljä lähdettä, joiden pinta-ala oli yli 1000 m²;
Venkaan lähde (ID 664, kuva 25), ID 667, Keihäsojan lähde (ID 658) ja Pyöriäsuo NE (ID 367).
Näistä Venkaan lähde sijoittuu Vengasvaaran kuivan kangasmetsän notkelmaan, missä 45 x 30 m tihkupintainen lähde ja siitä Mertajokeen virtaava lähdepuro. Venkaan lähteellä esiintyy alueellisesti
uhanalaisista lajeista lehtopalsamia ja särmälähdesammalta. Vuoden 2009 inventoinneissa on lisäksi
havaittu kultasuikerosammalta (Pöyry Environment Oy 2009). Venkaan lähde on Natura-aluetta
(FI1103801, SPA).
Keihäskankaan notkelmaan sijoittuva Keihäsojan lähde (ID 658) koostuu tien viereen sijoittuvasta lähdekaivosta ja siitä alkuunsa saavasta purosta sekä noin 45 x 41 m luonnontilaisesta lehtotähtimökasvustoilla peittämästä tihkupinnasta. Purosta ja tihkupinnasta tulevat vedet yhdistyvät luonnontilaisen
lähdepuroon, joka virtaa Keihäsojaan.
Pyöriäsuo NE (ID 367) sijoittuu Hetekylän Iso Marikaisvaaran ja Pyöriäsuon vaihettumisvyöhykkeelle.
Lähteikkö koostuu useista rinnesuolla sijaitsevista purolähteistä sekä tihkupinnoista. Lähteikön kokonaispinta-ala noin 120 x 55 m ja siitä saa alkuunsa Pyöreäsuon suuntaan virtaava lähdepuro. Lähteikön
yläpuolella on vanha ojitusalue, jonka kuivattava vaikutus on heikentänyt lähteen luonnontilaa (luonnontilaisuusluokka 3, keskikertainen). Lähteikön antoisuusluokka on pienempi kuin yllä mainittujen:
500–1000 m³/d.

Kuva 24. Hanganvaaran Hämyhetteen (ID8) tihkupinnoilla kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista särmälähdesammalta,
hetehorsmaa ja lehtopalsamia. Lähteestä saa alkuunsa hiekkapohjainen lähdepuro (oikea kuva).

Kuva 25. Venkaan lähteen (ID664) tihkupinta (vasen kuva) sekä lähdepuro (oikea kuva).
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Kuva 26. Poijulankangas W (ID667) tihkupinnat (vasen kuva) sekä lähdepuro (oikea kuva).

Kuva 27. Keihäsojan lähteen (ID658) tihkupinta (vasen) sekä lähdepuro (oikea).

Kuva 28. Pyöriäsuo NE (ID 367) avolähde (vasen) sekä lähdepuro (oikea).
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Isohete (ID 4) ja Hanganvaara N (ID 5)
Isohete (ID 4) lähteikölle vastaava kohde hankealueen ulkopuolella on Matalavaaran lähde (ID 665) ja
Hanganvaara N (ID 5) osalta vastaava kohde on ID305.
Matalavaaran lähde (ID 665) on pulppuava purolähde. Lähdepuron alkuosa on varsin leveä ja hetepintainen. Puro virtaa luonnontilaisena noin 35 metriä ennen kuin päättyy ojaan. Lähteiköllä kasvaa kaksi
alueellisesti uhanalaista lajia: hetehorsma ja pohjanleinikki. Lähteikkö ID305 on mesotrofinen ja varsin
2
laaja. Sen pinta-ala 300 m . Kasvistoon kuuluu alueellisesti uhanalainen pohjanhorsma.

Kuva 29. Matalavaaran lähde (ID665).
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10 LIEVENTÄMISTOIMET
10.1

Ojien tukkiminen hankealueella
Kolmen merkittävimmän lähteen osalta voidaan vaikutuksia lieventää ennallistamistoimilla, jossa niiden lähialueen ojituksia tukitaan. Ojitusten tukkiminen ja sen myötä kohteiden olosuhteiden parantaminen saattaisi pidättää lähteistä purkautuvaa vettä alueella ja lieventää purkauman heikkenemistä
ja siitä johtuvaa luonnontilan ja pinta-alan muutosta. Ojien tukkiminen kohteiden ID4, ID5 ja ID8 lähialueella saattaa lisätä myös pintavesien osuutta lähteikköjen alueella ja siten muuttaa lähteikköalueella olevan veden fysikaalisia ominaisuuksia. Tämä muutos ei kuitenkaan vaikuta trofiatasoa alentavasti.
Toimet vaativat maaomistajan suostumuksen ja eikä niiden toteuttaminen ole varmaa.

10.2

Lähteiden ennallistaminen

10.2.1

Lähtökohta
Lähteiden ennallistamisen tavoitteena on parantaa lähteiden suojelutasoa. Lähteen ennallistamiseen
tarvitaan aina maaomistajan suostumus. Valtionmailla kohteen ennallistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Metsähallitus. Yksityisten ja yhteisöjen mailla ennallistamisen suunnittelusta vastaa yleensä Metsäkeskus.

10.2.2

Ennallistettavien kohteiden valinta ja ennallistamissuunnitelmat
Ennallistettavaksi kohteeksi sopii luonnontilaltaan merkittävästi heikentyneet lähteiköt ja lähteet, joiden luonnontilan palauttaminen on mahdollista ja kunnostamisesta saadaan mahdollisimman hyvä
kokonaishyöty. Tällaisia ovat esimerkiksi isot ja ravinteikkaat lähteet, mutta vedenottokäytössä olevalla lähteellä ei voida yleensä tehdä kunnostustoimenpiteitä. Ensisijaisesti kunnostettavaksi esitetään
niitä luonnontilaltaan heikentyneitä lähteitä, jotka sijoittuvat pohjavedenoton vaikutusalueelle.
Ennallistaminen perustuu suunnitelmaan, jossa kuvaillaan ennallistettavan kohteen ominaispiirteet
sekä suojelualueilla suojeluperusteet. Ennallistamissuunnitelmaan kirjataan ennallistamisen kohdekohtaiset tavoitteet ja toteutuksen kannalta olennaiset asiat (Rehell ym. 2013). Suunnitelmassa esitetään menetelmät ja toimet. Ne on valittava siten, että ne ovat riittävän varovaisia, jotta niillä ei aiheuteta vahinkoa metsätalouden harjoittamiselle tai lähdekasvillisuudelle. Lähteen ominaispiirteet on aina huomioitava suunnittelussa.
Alussa on laadittava alustava ennallistussuunnitelma, jotta voidaan esittää maanomistajille mitä mahdollisia toimia heidän maillaan tehdään ja mikä vaikutus toimilla on metsätalouteen, lähteiden suojeluun sekä miten toimet rahoitetaan. Tämän jälkeen selviää, ketkä maaomistajat antavat suostumuksen ennallistustoimille. Kun on tiedossa ne lähdekohteet, joilla on maanomistajan suostumus ennallistustoimille, laaditaan yksityiskohtainen ennallistamistyösuunnitelma. Suunnitelma tehdään yhteystyössä yksityisten maanomistajien, alueellisen Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.
Lähteiden suojelutilannetta on ryhdytty parantamaan ennallistamalla luonnontilansa menettäneitä
lähteitä. Suomessa lähteitä on ennallistettu vuodesta 2004 lähtien (Silver ym. 2015, Pohjois-Karjalan
ympäristökeskus ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala). Yksityismailla vuoden 2013 loppuun mennessä oli
Suomessa kunnostettu 1 027 lähdettä (Suomen Metsäkeskus, Seppälä Matti, sähköposti 15.8.2016).
Metsähallitus on ennallistanut lähteitä valtion maalla, mutta koottua tietoa kunnostetuista lähteistä ei
ole. Arvion mukaan viimeisen kymmen vuoden aikana on kunnostettu koko maassa noin kolmisenkymmentä lähdettä valtion mailla (Metsähallitus, Rehell Sakari, sähköposti 15.8.2016).

10.2.3

Esitys ennallistettavista kohteista
Iso Marikaisvaaran ja Pyöriäsuon laiteiden lähteillä on potentiaalia ennallistamiskohteiksi, sillä alueella
on voimakkaasti heikentyneitä lähteitä, joilla on vielä lähteiden ominaispiirteitä. Lisäksi alueelle sijoittuu lievästi heikentyneitä lähteitä, joiden luonnontilan, lähdelajiston ja lajimäärän palauttaminen onnistuu helpommin. Toinen mahdollinen ennallistamiskohde on Viinivaaran koillispuolinen Pirttisuon
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ojitusalue, missä useissa ojissa on havaittavissa lähteisyyttä. Tämän alueen ennallistaminen vaatisi
enemmän tutkimista ja yksityiskohtaisen suunnitelman.
Potentiaalisesti ennallistettavia lähteikkökohteita, niiden luonnontilaisuutta ja luonnontilan heikkenemisen syitä on esitetty raportin liitteenä olevassa taulukossa (liite 9.1). Liitteessä 9.2 on näiden
kohteiden sijaintikartta.
10.2.4

Ennallistamisen vaikutukset
Ennallistaminen vaikuttaa lähteikköjen eliöyhteisöön ja rakenteisiin varsin nopeasti kun toimet kohdistuvat lähteiden laskupurojen toiminnan palauttamiseen ja ojitetun pinta-alan kaventamiseen. Mikäli
luonnontilaan palauttavat toimet voidaan ulottaa lähteikköä ympäröivälle luontotyypille laajemmin,
tulos paranee.
Yleisesti ottaen lähdesammalyhteisöt elpyvät ja kehittyvät hyvin nopeasti edustavaan suuntaan ennallistamisen jälkeen (Juutinen ym. 2010). Muutos tapahtuu pääasiassa käsitellyissä kohteissa, mutta ei
juuri käsittelemättömillä paikoilla. Heti ennallistuksen jälkeen lähteikköjen pohjaeläinyhteisöt voivat
muuttua nopeasti, kun niihin vaikuttaa ennallistuksesta syntyvä hetkellinen kiintoaineskuormitus (Ilmonen ym. 2006). Myöhemmin pohjaeläinyhteisö palautuu ennallistamista edeltävään tilaan.
Vedenottohankkeen alueella ja hankkeen lähialueella voidaan edistää yleisesti lähteiden suojelutason
paranemista lähiseudun kohteita ennallistamalla, jotta pinta-alallisesti lähdelajiston elinympäristöä
säästyy ja/tai saadaan lisää. Hankealueen ulkopuolisten inventointien perusteella lähiseudulta löytyy
lähteitä, joilla on kunnostuspotentiaalia.
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11 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu tällä hetkellä Oulujoen pintaveden käyttöön. Oulun kaupunki on
päättänyt, että kanta-Oulun vedenhankintaa tullaan varmistamaan hyödyntämällä Viinivaara–
Kälväsvaaran alueen pohjavesivaroja. Hankkeen vaikutusalueella on useita luontotilaisen kaltaisia lähteitä. Luonnontilaiset tai riittävän luonnontilaisen kaltaiset lähteet ovat vesilain suojelemia luontotyyppejä. Mikäli luonnontilaa muutetaan, vaatii se poikkeusta lähteiden suojelusta. Vesilain poikkeamistarpeen määrittelee lähteen luonnontilaisuus sekä arvioidun muutoksen suuruus ja sen aiheuttama merkitys muutoksen kohteelle sekä lähdeluontotyypeille laajemmin.
Lähdeselvityksen keskeinen tavoite oli kartoittaa vaikutusalueen lähteet ja arvioida lähdekohtaisesti
hankkeen vaikutukset lähteikköihin. Lähdeselvitystyön ja vaikutusarvioinnin keskeinen tavoite oli tuottaa aineisto, jonka perusteella voidaan tehdä arvio niistä lähteistä, joille on tarpeen hakea poikkeusta
lähteiden suojelusta. Raportissa on myös tarkasteltu hankkeen lähiympäristön lähteiden tilaa ja vertailtu hankealueen lähteitä seudun muihin lähteisiin sekä annettu yleispiirteinen esitys ennallistamispotentiaalista lähiseudun lähteiden osalta.
Kaikki Viinivaaran ja Kälväsvaaran vedenottosuunnitelman vaikutusalueella olevat lähteet inventoitiin
kesän 2016 aikana. Lisäksi inventoitiin lähiseudun alueelta laajemmin lähteitä, jotta saatiin kattava
seudullinen kuva lähteiden ominaisuuksista ja tilasta. Inventoituja lähteitä on yhteensä 104 kappaletta. Kaikista vaikutusalueen lähteistä on täytetty lähdekortti, johon on dokumentoitu lähteiden merkittävimmät tiedot sekä aikaisempi inventointihistoria. Lähdekortit ovat raportin liitteenä. Kälväsvaaran
alueelle sijoittuvia lähteitä on käsitelty myös erillisessä Olvassuon Natura-arvioinnissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016) lähteet ja lähdesuot -luontotyyppiin kohdistuvan vaikutusarvioinnin yhteydessä.
Lähteiden arvottamisen ja vaikutusarviointityön pohjalle laadittiin luokitussysteemi, jonka avulla lähteitä arvotettiin niiden morfologisten ja ekologisten ominaispiirteiden ja herkkyyden perusteella. Lähteiden ominaisuuksiin pohjautuen on arvioitu mallinnuksiin perustuen pohjavedenoton vaikutukset
lähdekohteisiin ja lähdeluontotyyppeihin yleisemmin. Lähteisiin kohdistuvan purkauman muutos vaikuttaa yleensä ensisijaisesti lähteikön pinta-alaan ja sitä kautta mahdollisesti lajiston runsaussuhteisiin
ja lajimäärään.
Viinivaara-Kälväsvaaran lähteiköistä kolme (ID 4, ID 8 ja ID 2) on hyvin antoisia lähteikköjä, joista pur3
kautuu yli 1000 m pohjavettä vuorokaudessa. Hanganvaaran (ID 8) sekä Sarvisuon luonnontilaiset
lähteet (ID 5, 8, 15, 16) ovat runsaslajisimpia sekä monipuolisimpia laajoja lähdekokonaisuuksia kuin
muut Viinivaara-Kälväsvaaran alueen lähteiköt. Luonnontilaisista purolähteistä edustavimmat ovat
Isohete (ID 4), Viinivaara E (ID 10) sekä Viinilän lähde (ID 11). Viinivaaran lähteiköt ovat pääosin mesoeutrofisia kun lähes kaikki Kälväsvaaran lähteiköt ovat mesotrofisia. Lisäksi Viinivaaran lähteisiin nähden Kälväsvaaran alueen lähteet ovat keskimäärin melko pieniä tai keskikokoisia.
Vaikutusarvioinnissa huomioitiin 24 lähdettä (vaikutusalueelta kartoitettuja lähteitä oli 26, mutta kaksi
lähdettä oli menettäneet luonnontilansa täysin tai tuhoutuneet), jotka ovat luonnontilaltaan tai muilta
ominaisuuksiltaan sellaisia, että niille aiheutuvia vaikutuksia on syytä arvioida. Koko hankealueen lähteitä tarkasteltaessa lähteiden pinta-ala (avolähde, tihkupinta) saattaa kaventua niillä kohteilla, joilla
vedenotto vaikuttaa purkauman voimakkuuteen.
Hankealueella on useita lähteitä, joihin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä tai eivät lainkaan merkittäviä. Mikään lähteikkö ei kuivu tai muutu kokonaan. Lähdelajiston kasvupaikkaolosuhteet ja elinympäristö tulevat säilymään. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat kolmeen lähteeseen (ID4, ID5 ja ID8).
Nämä ovat antoisuudeltaan suuria ja niiden lähdelajisto tulee säilymään, vaikka vesimäärä lähteissä
vähenisi. Lähteet eivät kuivu vedenottohankkeessa, vaan niihin kohdistuu muutosvaikutuksia.
Pohjaveden oton vaikutuksia lähteikköihin on mahdollista lieventää tukkimalla lähialueen ojitukset. Se
pidättää lähteistä purkautuvaa vettä alueella ja lieventää purkauman heikkenemistä ja siitä johtuvaa
luonnontilan ja pinta-alan muutosta. Myös luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneiden lähteiden
ennallistamisessa voidaan parantaa lähteiden suojelutasoa ja siten lieventää hakkeen vaikutuksia lähteisiin. Edellä mainitut lieventämistoimet vaativat maanomistajan suostumuksen.
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Useiden ominaisuuksien perusteella tarkastellen Viinivaaran lähteille (ID4, ID5 ja ID8) löytyy vastaava
kohde hankealueen ulkopuolelta. Hanganvaaran Hämyhetettä (ID 8) vastaavia kohteita hankealueen
ulkopuolella on tiedossa neljä lähdettä, joista merkittävin on Venkaan lähde. Isohete (ID 4) lähteikölle
vastaava kohde on Matalavaaran lähde (ID 665) ja Hanganvaara N (ID 5) osalta vastaava kohde on lähteikkö ID305. Muille lähteiköille, joihin kohdistuu vähäisempiä vaikutuksia, löytyy myös vastaavia kohteita hankealueen ulkopuolelta.
Lähteisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys ja mahdolliset lieventämiskeinot huomioiden lähdeluontotyypin yleinen suojelutaso ei merkittävästi heikkene. Mikäli pohjaveden otosta tulevaisuudessa
luovutaan, lähteiden heikentyneet ominaispiirteet palautuvat.
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