
'.
'.
.
-
.
.
.
.
.
 

,
4

v
  

-
  

:
  

'I  
1 P  

'
 

4
t:4

t 



T// 

j. 	 II  

Tieaitos 
Tiehallituksen  kirjasto  

Doknro: 
Nidenro:  2J/ 	O  



SISALLYS  

1.  JOHDANTO  2 
2.  EEVALA-JUURJKKALAHDEN TIELIJAUSALUEEN 

KAAVO  ITU  STI LANNE  3 
3.  TUTKIMUSALUEEN  MAISEMATEKIJAT  4 
3.1.  Yleiskuvaus  Ja  arviointi  Vuokatin  maisema-alueesta  4 
3.2.  Vaarankylän  kulttuurimaisema  6 
3.3.  Suunniteltu tielinjaus maisemassa  8 
4.  TUTKIMUSALUEEN  KASVIPEITE  8 
4.1.  Yleistä  Vuokatin  luonnosta  8 
4.2.  Eevala-Juurikkalanden tiealueen kasvipeite  9 
4.3.  Kasvipeltteen uhanalaisuuden  kriteerit  10  • 	4.4.  Tutkimusalueen uhanalaiset  lai  it 11 
4.5.  Tiealueen ympäristöselvityksen  tärkeimmät  luontokohteet  12 
5.  VUOKATIN  VAAROJEN  JA  VAARANKYLAN  ALUEEN 

GEOLOGISESTA MERKITYKSESTÄ  16 
6.  LIITO-ORAVA  
6.1.  Levinneisyys.  elintavat  ja kannan  muutokset  2 1 
6.2.  Lilto-orava Kainuussa  23 
7.  METSÄSTYS  25 
8.  VALTATIEN RAKENTAMISEN  YMPÄRISTÖMERKITYS  27 
8.1.  Maisema  27 
8.2.  Kasvlpeite  27 
8.3.  Geologia  28 
8.4.  Liito-orava  28 
8.5.  Metsästys  ja  riista  28 
8.6.  Melu  29 
8.7.  Lilkennepäästöt  ja  suolausvailcutus  29 
8.8.  Yhteenveto tien vaikutuksista ympäristöön  3 1  • 	KIRJALLISUUYI'A  32  





3  

pitäjästä.  Jo  yli  60  vuotta sitten Metsävainio  ja  Kyyhkynen  aloittivat runsaiden kasvitieteefljsten tietoj  en  keruun Sotkarnossa. 

Erityisesti Vuokatin alueelta  on  tehty geologisia havainnointeja. 
Nuoremmista tutkijoistamme Kemiläinen  on  koonnut  varsin  ansiokkaasti selvityksen tienoon maaperän-  ja  pinnanmuodoista.  Lisäksi Esko Kemppainen  (1982) on  tehnyt maankäyttoa koskevan 
opinnäytetutkimuksen Vuokatilta. Valitettavasti hänen 
tutkimusajucensa ei ole ulottunut tämän työn alueelle, mutta hänen 
työstään  on  tähän selvitykseen saatu hyvää taustatietoa. 

Ympäristöinstjtuullssa  työhön ovat osallistuneet seuraavat tutkijat: 
Hannele Heikkilä,  fil, kand.,  päävastuualueenaan maiseman tarkastelu, Kari Kukko-oja, fil. kand.,  kasvipeiteinventoinnit  ja  Sakari Rehell,  fil.  lis., maaperägeologia.  Erityisesti kiitämme Oulun 
yliopiston kasvimuseonhoitaja Tauno Ulvista arvokkaasta 
kasvitieteellisestä avusta  ja  liito-oravan asiantuntija-avusta  Heikki  Hokkasta  ja  Seppo Kallosta. Samoin kiitokset kuuluvat monille muille • 	meitä auttaneille tahoille. Kainuun tiepiiriltä olemme ystävällisesti 
saaneet tukea eri vaiheissa tätä työtä.  

2. EEVALA-JUURIKKALJJ1DEN TIELINJAUSAJJUEEN KAA-
VOITUSTILMNE  

Parhaillaan vahvistettavana olevassa Kainuun seutukaava uI:ssa  on  erityisiä aluevarauksia osoitettu  vain Vuokatinvaaroj en pohj oispäähän,  jossa  on  osoitettu alueita lomarakentamiseen, suojeluun  ja  virkis tyskäyttöön.  Tässä seutukaavassa Eevala-Juurikkaland  en  tielle  on  annettu yleinen suunnittelu-  ja  rakentamissuositus.  
Sillä  osalla Vuokattia, johon suunnitellun tien lähivajkutus ulottuu, ei 
ole voimassaolevia kaavoja. Vuokatinvaaralta  on  kyllä  valmistunut osayleiskaava  (1986),  mutta  se on  myöhemmin kumottu. Tällä 
hetkellä Vuokatin vaarajakson pohjoisosiin  on  suunnitteilla uusi yleiskaava,  ja sen  kaavarunkoalue  on toimenpidekiellossa  toistaiseksi. • 	Tämä kaavarunkoalue sisältää Hyvölänkylan, mutta 
lounaisnurkallaankaan  alue ei ulotu puolta kilometriä lähemmäksi tielinjausta. 

Mikäli  tie  jossain vaiheessa päätetään rakentaa,  sen  lähialuefile laadittavan osayleiskaavan  tekoa  on  syytä harkita,  sillä  uusien teiden mukana alueille  on  yleensä odotettavissa myös muita maankäytöllisiä muutoksia. 



3.  TUTKIMUSALUEEN MAISEMATEKIJAT 

Maa-  ja  metsätalousministeriön asettama  maisematyöryhmä  on 
 mietinnössään  (1980)  nimennyt Sotkamon  Vuokatin  kuuluvaksi 

Suomen  kansallismaisemien  joukkoon. Muut samaan ryhmään 
kuuluvat ovat Aavasaksa,  Saanstomeren  Airisto,  Koli.  Pallastunturit, 

 Punkaharju  ja  Vehoniemi.  

Nämä kohteet ovat perinteisesti maisema -arvoistaan  kuuluisia  ja 
 tunnettuja  matkailukohteita.  Usein niihin liittyy historiallisia arvoja. 

Ne ovat  mm.  taiteilijoiden  kuvauskohteita.  Niiden  maisemamerkitys 
 on  kahtalainen: ne itsessään ovat nähtävyyksiä  ja  toisaalta ne ovat 

 näköalapaikkoja,  joilta avautuu näkymiä maallemme tyypilliseen 
maisemaan parhaimmillaan.  

3.1.  Yleiskuvaus  ja  arviointi Vuokatin maisema-alueesta 

Vuokatin  alue edustaa  jyihää vaaramaisemaa.  Tähän kiinteästi liittyvä 
tasainen  järvimaisema  saa aikaan jyrkän  ja  vaikuttavan  kontrastin. 

 Vaaran  lakialuejden  luonnon  metsämaisemaa elävöittävät alarinteid  en 
 pienet pellot  ja  yleensä alueen kulttuurimaisemat  (kuva  1). 

Vuokatin vaarajakso  on  kauniiseen  järvimaisemaan  sijoittuva lukuisten 
toinen toistaan seuraavien vaarojen ketju, joka  pohjoisosastaan 

 rajoittuu hiekkaiseen  harjumaastoon.  Vaaran  rinnemetsät  ovat eri- 
ikäisiä  talousmetsiä,  suurelta osin  kuusikkoisia  tuoreita 

 kangasmetsiä. Lakiosissa kalliopaijastumat  ovat tavallisia  ja  lakiosan 
 metsät  karumpia, männikköisiä kalliometsjä.  Vanhan  kaskitalouden 
 jäljiltä  harmaaleppä  on  alueella tavallinen.  Luonnonarvot  perustuvat 

maisemallisesti merkittävään,  maakunnalle  hyvin ominaiseen 
 vaarajaksoon  sekä siitä  yinpäröivään  luonteeltaan hyvin toisenlaiseen 
 j ärvimaisemaan.  

Alue  on  ollut perinteisen  kaskiviljelyn  valta-aluetta. Sittemmin  sen  on 
 syrjäyttänyt pienimuotoinen maanviljely  ja  karjanhoito. Asutus  on 

harvajikoa,  ja  monet tilat sijoittuvat  hajalleen  vaarojen  rinteille.  Kylät 
ovat pieniä. Rakennuskanta  on  eri-ikäistä, eikä  kovin  vanhaa. 

 Yleisluonteeltaan  se on  kuitenkin  varsin  yhtenäistä  ja  vaaramaisemaan 
 soveltuvaa.  Vain  muutamia ympäristöönsä huonosti sopivia 

rakennuksia  on.  Vanhimmasta  rakennuskannasta  on pihapiireissä 
 säilynyt lukuisia  aittoja  latoja  ja  navettoja, joista muutamia uhkaa 
 ränsistyminen,  kuten niin yleisesti näinä aikoina eri puolilla Suomen 

maaseudulla. Pienet  ja  yleensä  koristelemattomat  rakennukset 
tekevät kainuulaisesta  viljelymaisemasta vähäeleisen.  Suurin  ja 

 kulttuurimaisemajtaan  merkittävin kylä  on Vaarankylä. Vaarankylässä 
 yhdistyvät  jyrkkäpiirteinen vaaramaisema  ja  loivasti  kumpareineri 

peltomaisema  toisiinsa. Kylän kulttuurimaisema  on  ehyt  ja  suhtellisen 
 hyvin säilynyt.  Vuokatin  vaarojen pohjoisosassa aluetta perinteistä 

kulttuurimaisemaa ei ole säilynyt, vaan alue  on  nykyajan tarpeita 
silmälläpitäen rakennettu.  
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Kulttuuriarvot Vuokatin  alueella perustuvat perinteiseen  ja 
 suhteellisen hyvin säilyneeseen vaaran rinteiden vilj elymaisemaan 

sekä vanhimpiin säilyneisiin rakennuksiin. 

Vaara-alueella eheää luonnonmaisemaa ovat rikkoneet lähinnä 
rinteiden laajat avohakkuut. Ne ovat kuitenkin itsestään vähitellen 
korjautuvia toisin kuin laskettelurinteiden raivaukset, jotka ovat 
erityisesti Sotkamon kirkolta tulevalle tielle hyvin näkyviä. 

sijoitettu masto  on  maisemallisesti hyvin hallitseva. 

Vuokatilta  pohjoiseen suuntaan avautuvaan malsemanäkyrnään kuuluu 
harjualue, jonka maisema  on pienipiirteinen.  Täällä voimakas 
kulutus, rakentaminen sekä soranotto ovat vaikuttaneet 
maisemakuvaan negatiivisesti. 

Kokonaisuutena Vuokatti ansaitsee sijansa kansallisten 
näköalapaikkojen joukossa.  Se  täyttää useimmat niistä kriteereistä, 
joiden perusteella Maisematyöryhmä  on  aikoinaan 
kansallismaisemaluettelon laatinut.  

3.2.  Vaarankylän  kulttuurimaisema 

Vaarankylän  seutu  on  vanhaa kainuulaista vaara-asutusaluetta. Ainakin 
 1600-luvun puolivälistä saakka täällä  on  ollut asutusta Jormasjärven 

rantamilla. Kaikki kolme silloista tilaa ovat olleet samannimisiä 
(Leivolanmäki), mutta  vain  yksi niistä  on  pystytty paikantamaan 
tarkasti  ja  seuraamaan  sen  vaiheita  1900-luvulle saakka (Keränen 

 1986). 

Vaarankylässä  asutusta ympäröivät peltoalueet ovat laajemmat kuin 
muualla Vuokatin vaara-alueella. Keskeiset kylän talot sijoittuvat 
yhtenäiselle peltoalueelle, joten kylä  on  hallittu kokonaisuus. Pellot 
ovat loivasti kumpareisia  ja  lähes poikkeuksetta viljeltyjä  tai 
laitumena. Vain  pieniä vesoittuneita nhittyalueita  on  asutuksen 

• lähituntumassa.  Erillään sijaitsevat metsittyneet  tai pensoittu neet 
 pellot eivät sijoitu kylän keskeisen kulttuurimaisema-alueen sisälle. 

Kylän pellot rajautuvat jyrkästi ympäröiviin metsiin saaden aikaan 
voimakkaan  kontrastin  avoimen viljelymaiseman  ja  vaarojen 
metsäisten rinteiden välille. Peltoja ympäröivien metsien reunat ovat 
useassa tapauksessa hyvin lehtipuuvaltaisia  ja  mm. kaskikulttuurin 

 peruna harmaalepikot ovat kylän ympärillä tavallisia. Peltojen 
laitamilla  on  muutamia pieniä latoja. 

Kokonaisuutena kylän rakennuskanta ei ole  kovin  vanhaa, mutta 
pihapiireissä  ja  metsänreunoissa  yksittäisiä vanhoja rakennuksia, 
lähinnä tilojen talousrakennuksia,  on  lukuisia. Rakennusten sijoittelu 
maastoon  on  luontevaa  ja  pihapiirit ovat yleensä siistejä. Uudemmat 
rakennukset kylässä sopeutuvat yleensä  varsin  hyvin vanhojen 
rakennusten joukkoon. Parhaiten säilyneitä  ja  kauniimpia pihapiirejä 

 on Kanalassa,  Jaakkolassa, Eerolassaja Ylitalossa. 
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Kuva  2.  Vaarankylän  kulttuurimaisema  ja sen  rajaus.  A.  Keskeinen kylä-  ja 
 peltomaisema.  B.  Maisemakokonaisuus: lähinäkymäalue  ja  lähinautinta -alue.  



[:3  

Jaakkolassa vanhoja rakennuksia  on  osin kunnostettu  ja siirrettykin 
pihapiiriin. Kanalassa  on  näyttäviä rakennuksia, mutta niiden 
sijoittelu pihapiirissä ei ole  kovin  perinteinen. Eerolassa  on  sarja 
pieniä vanhoja talousrakennuksia, mutta itse asuinrakennus 
pihoineen ei poikkea edukseen tavanomaisuudesta. Ylitalon 
asuinpaikka  on  miellyttävä, samoin rakennusten sijoittelu. 

Istutettuja  merkittäviä puukujia  tai puuryhmiä  ei kylässä ole. 
Kuitenkin kylän eteläpäässä SimOn pelloille  on  syntynyt osin 
luonnostaan näyttävä pihiajien  ja  tuomien rivistö. 

Hoidettuine peltolneen  kylä  on  arvokasta kulttuurimaisemaa,  jota 
harkitsematon  uudempi rakentaminen  ja  maaseudun autioituminen ei 
ole turmellut.  

3.3.  Suunniteltu tielinjaus maisemassa 

Pohjoispäässään Eevalasta Vaarankylään  tielinjaus kulkee 
tavanomaisessa suo-  ja metsämaastossa.  Kylän pohjoispäässä  tie 

 nousee viistosti vaaran ylärinteiden juureen. kun  se  samalla kiertää 
kylän pohjoisosan laajimman asutus-  ja peltoaukean.  Yhden 
laidunpellon ylitystä lukuunottamatta  tie on  täällä puustoisessa 
maastossa. Vaarankylan kapeammassa eteläosassa  tie  kulkee peltoja 
halkoen. koska täällä pellot ulottuvat aivan jyrkän rinteen 
välittömään läheisyyteen. Vaarankylästä kaakkoon  tie  kulkee metsä - 
ja suomaastoon  hyvin sijoittuen. Vaarajonon  tie  ylittää Rönkössä 
Persevaaran pohjoispuolella vaarajonon alavinta, suhteellisen kapeaa 
laaksoa myöten. UKK-retkeilyreitin poikki linjaus menee nykyisen 
paikallistien kohdalla luonnonmaisemaltaan vaatimattomassa 
maastossa. Maisemallisesti tämä kohta  on tielijaukselle  luonteva. 
Tästä kaakkoon  tie  laskeutuu loivaa metsä  ja suomaastoa  myöten 
kohti valtatie  18:a,  eikä alueella ole merkittäviä ongelmia 
maisemallisten seikkojen suhteen. 

.  

4.  TUTKIMUSALUEEN KASVIPEITE 

 4.1.  Yleistä Vuokatin luonnosta 

Vaarojen rinnemetsät ovat luonteeltaan suurimmaksi osaksi 
talousmetsiä, tuoreen puolukka-mustikkatyypin (VMT) kangasmetsän 
ollessa metsätyypeistä tavallisimman. Alue  on  kuitenkin Kainuun 
liuskealueeseen sisältyvänä  ja  edullisten pohjavesivirtailujen takia 
verraten viljavaa, joten monet alarinteiden VMT-metsät ovat 
tavanomaista ruohoisempia. Viljavuudeltaan astetta paremmat 
lehtomaiset kangasmetsät (metsäkurjenpolvi-käenkaali-
mustikkatyyppi. GOMT) ovat alarinteillä myös yleisiä, vaikkakaan 
eivät laaja-alaisia. Varsinaiset lehdot sijoittuvat notkoihin, joissa usein 
virtaa lähdepitoista vettä. Kosteista saniaislehdoista  (VI') kotkansiiven 
luonnehtimat  lehdot ovat näyttävimpiä, mutta toisaalta myös 



harvinaisempia kuin  hiirenportaan  tai  isoalvej uuren luonnehtimat 
 lehdot. Muista kosteista  lehdoista metsäkurjenpolvi-käenkaali-

mesiangervotyyppi (GOFiT)  on  tavallisin.  Ravinteisten  paikkojen 
 tasaisemmilla  rinteillä tavataan tuoretta  metsäkurj enpolvi-käenkaali-

oravanmarjatyyppiä (GOMaT).  

Laajoja hakkuita  ja  eri-ikäisiä  taimikoita  on  runsaasti  koko 
 vaarajaksolla.  Etenkin alueen  luonais-länsiosissa nuoret taimikot ovat 

tavallisia. Vanhemmat metsät ovat pääsääntöisesti  kuusikoita 
 lukuunottamatta  karumpia lakiosien  metsiä. Nuoremmat metsät 

puolestaan ovat  puulajisuhteiltaan  hyvin vaihtelevia,  ja  kuusikon 
 lomassa  on  laajoja, usein  istutettuja mäntytaimikoita  ja  paikoin 

lehtipuita  on  nuorissa metsissä runsaasti. Vanhan  kaskikulttuurin  ja 
 myöhäisemmän laidunnnuksen jäänteenä  vaarojen  alarinteil  lä on 

 lukuisia  leppävaltaisla metsiköitä.  Alueen  rehevimmät, lehtomaiset 
 kohdat löytyvät vaarojen  alarinteiden puronvarsilta.  Asutuksen 

välittömässä läheisyydessä nämä alueet ovat tavallisesti voimakkaasti  
. 	kulttuurivaikutteisia,  nokkosen  ja  vadelman  luonnehtimia.  

Alueen  suokasvillisuudesta  arvokkainta ovat  lähdevaikutteiset 
suotvvpit. Intensiivisellä  maa-  ja  metsätalousalueella  useimmat suot 
ovat nykyisin  ojitetut. Kapeissa puronotkoissa  on  lähteisiä  ruoho-  ja 

 heinäkorpia  jäänyt  luonnontilaan. Lehtonotkelmien märimmissä 
 paikoissa saattaa esiintyä  lehtokorpia.  Hyvin monet tienoon 

harvinaisten  letto-  ja  korpikasvien  tunnetut  esiintymät  ovat nykyisin 
 jo  hävinneet suo-ojitusten seurauksena.  

4.2.  Eevala-Juurikkalanden tiealueen kasvlpelte  

Po  hj  o  i  s p ä as  sään 	t  i  e ii  ni  au s 	kul  k e e 	kasvi  t  i  e  te  e  lii  s e s t I  
mielenkiinnottomien ojitettuj  en  suoalueiden  halki.  Vaarankylän 

 pohjoispuolella  tie  nousee  talousmetsäkankaille.  Myllypuron 
 ylitettyään  linjaus kulkee osin  kuivatetussa  korpi-  ja  metsärinteessä, 

 jossa puusto  on  nuoressa vaiheessa erilaisten  ja  eri aikoina tehtyjen  
.  hakkuiden jälkeen. Kylän keskiosissa,  Alapihan kohdilta  alkaen 

etelään  alarinteiden metsäkasvillisuus  on  luonnotilalsempaa,  mutta 
samoilla tienoin tielinjaus sijoittuu  jo  osin metsistä sivuun pelloille. 
Kaksi myöhemmin kuvattua  luontokohdetta  on  tällä alueella (kohteet 

 ija  2).  

Kylästä etelään  on  kasvultaan  hyvää  metsämaata  ja  kuivattuja  korpia. 
 Tielinjaus noudattelee pitkän matkaa  aukkohakkuualuetta,  eikä aivan 

 linjauksen lähituntumassa  ole merkittävää kasvillisuutta. 
 Kanasenniemen  kohdalla  on  tielinjauksen länsipuolella yksi pieni 

kuvio  lettokorpea,  jolla kasvaa Kainuussa  silmälläpidettävää 
kallckimaariankämrriel&ää. Ylännteen  puolella  on  kaksi  saniaislehtoa, 

 joista toinen  on  kuvattu  luontokohteena  (kohde  3).  

Rönkön  eteläpuolella linjaus kulkee  puronotkossa,  jossa  on  lähteistä 
ruoho-  ja  heinäkorpea.  Puron eteläpuolella havaittu harvinainen 

 pohj annokkonen  ei välttämättä kärsi tien rakentamisesta. 
 Persevaaran  jyrkän rinteen  alaosissa  on  lehtoa  ja  rehevää korpea  



ID  

lähdepuron  varressa. Aluetta  on  esitelty tarkemmin  luontokohteiden 
 joukossa (kohde  4).  

Loppumatkan Juurikkalahteen  linjaus menee hyvin vaatimattomassa 
suo-  ja  metsämaastossa. Tielinjauksesta  sivussa  on  muutamia verraten 
vaatimattomia  lehtoisia kasvillisuuslaikkuja..  Erikseen mainittakoon 
Ison  Juurikan  järven rannalla oleva pieni  ravinteineri letto,  josta ei 
havaittu kuitenkaan  kasviharvinaisuuksja,  ja  paikka sijaitsee jonkin 
matkaa sivussa  tielinjauksesta.  

Yleisesti tutkimusalueen kasvillisuudesta puuttuvat  selvät 
 kaikkivaikutuksen  merkit. Joillakin rinteiden  lähdepuroilla 

 kasvillisuus  on  monimuotoisinta  ja  lajistoltaan  rikkainta, samoin 
paikoin jyrkkien  nnteiden  alla  huuhtoutumattomilla  kohdilla. 

Etenkin  Vaarankylän  peltojen lähistöllä useimmat lehdot ovat 
kulttuuri -vaikutteisja,  mikä näkyy sekä  puustossa  että  

S  aluskasvillisuuden  lajisuhteissa.  Tienoon  lehtipuumetsilla  on  taustansa 
 kaskikulttuunssa  ja  myöhemmin  metsä.Iaidunkaudessa.  Alkuperäisten 

 luonnonkasvien  seassa tavataan usein myös kulttuurin myötä 
 levinneitä  lajeja.  

4.3.  Kasvipeitteen uhanalaisuuden  kriteerit 

Tässä tutkimuksessa kasvilajit  on  sijoitettu uhanalaisten eläinten  ja  kasvien  suoj elutoimikunnan  mietinnössään  (1986)  käyttämiin luokkiin.  Uhanalaisuusluokat  ovat: 

Hävinneet  (H):  Lajit, joiden uudistuvat  populaatiot  ovat 
hävinneet Kainuusta,  ja  joita  etsinnöistä  huolimatta ei ole enää 
tavattu vuoden  1960  jälkeen. 

Erittäin uhanalaiset 
lähitulevaisuudessa 

 • 	 tekijöitä  poisteta.  

(E):  Lajit, joiden uudistuvat  populaatiot  ovat 
vaarassa hävitä Kainuusta. jollei uhka- 

Vaarantuneet  (V):  Lajit, joiden  uusiutuvien populaatioiden 
 säilyminen Kainuussa  on  epävarmaa,  ja  joista lähitulevai-

suudessa tulee erittäin  uhanalaisja,  jollei  uhkatekijöitä poisteta. 

Silmälläpidettävät  (S):  Lajit, joiden Kainuun kehitystä  on 
 seurattava, mutta joita ei eri syistä ole sisällytetty edellisiin 

luokkiin. 
Taantuneet  (St):  Lajit, jotka ovat Kainuussa suuresti 
taantuneet, mutta joiden  kanta  ei ole vielä  vaarantunut.  

Harvinaiset  (Sh):  Lajit, jotka  biologisten  erityispiirtei-
densä  vuoksi esiintyvät Kainuussa  vain  suppealla alalla  tai 
vain  harvoissa paikoissa,  ja  joiden  kanta  tästä syystä  on  
hyvin pieni.  
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Puutteellisesti tunnetut  (Sp):  Lajit, joiden otaksutaan 
olevan Kainuussa häviämisvaarassa  tai  jopa hävinneitä, 
mutta joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuuden vuoksi 
voida tarkemmin määritellä.  

Koko Vuokatin  vaara-alueelta  ja sen  lähistöltä tunnetaan Oulun 
yliopiston kasvimuseoon koottujen tietojen perusteella edellä 
kuvattuihin luokkiin kuuluvia putkilokasvej  a  seuraavasti: hävinneitä 
noin  5  lajia, erittäin uhanalaisia yksi laji, vaarantuneita noin  10  lajia  ja 

 silmälläpidettäviä  noin  15  lajia. Uhanalaisten lajien inventointi  ja 
 sunnittelu  tärkeimpien kasvupaikkojen turvaamiseksi  on  kunnassa 

parhaillaan käynnissä. 

Tässä ympäristöselvityksessä kasvipeitteen suoj eluarvon kannalta 
merkittävät kohteet  on  luokiteltu maakunnallisesti  ja  paikallisesti 
arvokkaiksi Lehtoj ensuoj elutyöryhmän mietinnössä  (1988)  käytetyn 
luokituksen perusteella: 

Maakunnallisesti  arvokkaat kohteet ovat maakunnan  tai  läänin 
puitteissa edustavaa  ja  monimuotoista  tai  harvinaista 
kasvillisuutta runsaine kasvilajistoineen  tai  ovat läänin alueella 
uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikkoja. Luokkaan voivat 
lisäksi kuulua tutkimuksen  tai  opetuksen kannalta 
maakunnallisesti arvokkaat kohteet. 

Paikallisesti arvokkaat kohteet ovat yleensä pienialaisia mutta 
hyvin säilyneitä näytteitä alueelle tyypillisestä luonnosta 
tyypillisine, runsaine lajeineen. Kohteilla  on  paikallista 
merkitystä esim. opetuskäytössä. 

Valtakunnallisiin suoj eluohj elmiin  kuuluvia kasvillisuuskoh teita ei 
Vuokatilla ole. Pohjoisosaan Metsähallituksen päätöksellä 
muodostetun luonnonhoitometsän suojeluperusteet ovat enemmän 
maisemalliset kuin kasvitieteelliset. 

• 	4.4.  Tutkimusalueen uhanalalset lajit 

Kainuun alueen uhanalaisten putkilokasvien listassa (aluevastaava 
museonhoitaja Tauno Ulvinen, Oulun yliopiston kasvimuseo) ovat 
seuraavat tässä työssä inventoidut lajit: 

Circaea  alpina,  velholehti  (V)  
Tussilago  farfara,  leskenlehti (luonnonvaraisena  V) 

Coeloglossum viride, pussikämmekkä  (St) 
Dactylorhi.za fuchsii, kalkkimaariankämmekkä  (Sp) 
Epilobium montanum, lehtohorsma (St) 
Galium trtflorum, lehtomatara  (St) 
Urtica diolca subsp. sondenti, pohjannokkonen  (Sp) 
Viola  rivintana, metsäorvokki (St) 
Viola  selkirkti, kaiheorvokki (St) 
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Lajien  esiint'rmisestä  ei ole piirretty erikseen karttaa, koska niiden 
keskeiset  esiintymät  ovat  kuvatuissa luontokohteissa.  Kohteiden 
kuvauksissa  on  kasvilhisuustyypin  nimi kirjoitettu kokonaisena, kun  se 

 esiintyy tekstissä ensimmäisen kerran. Myöhemmin  on  käytetty 
 tyyppilyhennettä.  

4.5.  Tiealueen ympäristöselvityksen  tärkeimmät 
luontok ohte  et 

1.  Lehto  Laatikkalan  ja Alapthan  välillä, peltojen itäpuolella  

Kasvillisuuskartta  on  esitetty kuvassa  3.  Alueella  on  rinnenotko,  jossa 
 on  pieni  lähdepuro. Pohjoispuolisehla  rinteellä  on  metsäkurjenpolvi-

käenkaali-oravanmarjatvvpin (GOMaT) lehtoa.  Ylempänä  notkossa  on 
 paljon  suurruoholehtoa Qctsäkurjenpolvi-käenkaali-

mesiangervotyyppi = GOFiT).  Aivan ylhäällä  tasaisempi  osuus  on  
• lähdevetistä  ruoho-  ja heinäkorpea (LäRhK).  Alhaalla peltojen lähellä 

 tuomea  kasvava  lepikko  on  hyvin kostea.  kasvillisuudeltaan 
 enimmäkseen  lehtokorpea (LhK)  ja lajistoltaan  vähän  niukempaa 

RhK:a.  Näistä pohjoiseen lähelle  Alapihan  taloa  on  kosteaa  GOF1T-
lehtoa,  jossa  ruohojen  rinnalla  on  kookkaita  saniaisia  runsaasti. 

 Kuivemmat  osat  ovat  GOMaT:ä,  missä  kieloa  on  paljon.  Lehtimetsää 
 on  harvennettu  melkoisesti.  

Rinnenotkossa lehtomatara  kasvaa useassa kohdassa.  Kaiheorvokki  on 
 tällä alueella melko runsas sekä  rinteessä  että  sen alla,  samoin 
 metsäorvokki. Lehtokorvessa  ja lähteisessä  ruoho-  ja heinäkorvessa 

 on  leskenlehteä.  Nämä  kasvihlisuustyypit  sopivat  leskenlehden 
luonnonvaraiseksi kasvupaikaksi,  jollaisia Kainuussa  on  nykyisin 
melko harvassa, koska ne ovat hyvin usein tulleet  ojitetuiksi. Alapihan 

 talon  kaakkoispuolella lehdossa  on  pussikämmekkää  ja lehtohorsmaa. 

Kasvillisuustyyppien,  luonnontilan  ja lajiston  perusteella tämän  

O  lehtoalueen suojelumerkitys  on  paikallinen,  Vuokatin  vaara-alueen 
osana Sotkamon kunnassa merkittävä.  Tiehinjaus  halkoo rinteen  alla 

 olevan rehevän osan  lehtoa  sen rehevimmän  osan laidasta. 

Kohde  2.  Lehto  Sirviön  talon  kohdalla  

Kasvilhisuuskartta  on  kuvassa  4.  Lähdepurolaakson  alaosassa lähellä 
peltoa  on  GOMaT-lehtoa.  Ylempänä puron varressa  on  lähteistä 
ruoho-  ja heinäkorpea (LäRhK) ja lettokorpea  (LK) sekä vähän 

 karumpaa saniaiskorpea (SaK).  Laaksossa  on  myös  saniaislehtoa  (FT) 
 ja käenkaali-metsäkurjenpo1vi-mustilçkakorpea (KäKuMK).  Aivan 

ylhäällä  on  saniaislehtoihin  kuuluvaa  isoalvejuurilehtoa  ja GOMaT-
laikkuja lehtomaisten kangasmetsien (kurj enpolvi-käenkaali-
mustikkatyyppi = GOMT)  sisällä.  
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Puron pohjoispuolella, lounaaseen viettävällä rinteellä  on  näyttävä  FT 
 sekä kivikkoista suurruoholehtoa. Länsirinteessä  on GOMaT  ja 

 alhaalla kostea GOFiT. Kosteimmissa kohdissa  on RhK:a, 
lehtokuvioiden  ympärillä GOMT:ä. Rinteen  alla  on  paikoin pihlajaa 
runsaasti. 

Laakson rinteen tihkupuron varressa kasvaa runsaasti veiholehteä 
kallioisen jyrkänteen  alla, ja  lähistöllä osin seuralaislajeina sekä 
laajemmallakin alalla lehtomataraja kaiheorvokki. Viime mainittua  on 

 myös rinteen aila,  ja  siellä  on  myös kalkkimaarian-kämmekkää. 
Metsäorvokki  on  keskeisissä lehdoissa lähes yleinen. Liito-oravan  (E) 
syönnöksiä on  runsaasti. 

Alueella  on  monia reheviä kasvillisuustyyppejä sekä uhanalaista  ja 
 harvinaista lajistoa, joiden perusteella suojelumerkitys  on 
 maakunnallinen. Alue  on lähimmillään  noin  100 m  tielinjauksen 

itäpuolella.  

3. Lehto Rönköstä noin kilometn luoteeseen 

Rinteen alaosassa  on  pieni kivikkoinen lähdepuro, jonka varressa 
saniaislehtoja, näyttävimpänä kotkansiipilehto. Lehdon kuivemmat 

 osat  ovat GOMaT:ä. Alueen harvinaisin laji  on kaiheorvokki. 
 Paikallisesti merkittävä lähdepurolehto, joka sijaitsee vajaat  100 

 metriä tielinjaukselta itään alarinteessä. 

Koska alue  on  pienikokoinen  ja  sijaitsee selvästi ylärinteessä 
tielinjaukseen nähden, tästä kohteesta ei ole piirretty erikseen 
kartaa, vaan  se  näkyy yleisessä tielinjauksen kasvillisuuskartassa  (lute 
1.2.). 

4. Lehdot Rönkön eteläpuolella 

. 	Kasvillisuuskartta  on  kuvassa  4. Rönkön talon  pellot  on  ilmeisesti 
raivattu lehtomaalle,  sillä  peltojen laiteilla vallitsee kulttuunpitoinen 
lehtokasvjffisuus. Lehdoissa  on  laidunnettu,  ja piikkilankoja  on  yhä 
metsässä jäljellä.  Notkon  pohjalla puron varressa  on  varsin  edustava 
LäRhK. Puron eteläpuolella jyrkän rinteen lähdepurolla  on 
saniaislehtoa  ja -lehtokorpea,  joiden komein laji  on kotkansulpi. 

 Notkon loivalla pohjoissivulla  on RhK-  ja  LK-juotteja, joista yhdessä 
kasvaa niukasti poltinkarvatonta, luonnonvaraista pohj annokkosta. 
Alueen metsissä  on  liito-oravan syönnöksiä,  ja  lajista  on  tehty yksi 
näköhavainto. 

Alueella  on kookasta  vaihtelevaa metsää, kolopuitakin. Puron 
eteläpuolisessa rinteessä  on pienmaisemana  edustavia kohtia. 
Kasvipeitteen  ja  maiseman perusteella alue  on  paikallisesti 
merkittävä luontopaikka. Liito-oravan esiintyminen korostaa  sen 

 merkitystä. Tielinjaus halkoo alueen puron suuntaisena  sen 
 eteläpuolella. 
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Tielinjauksen suuntaisena kulkeva  puronvarsi  ei ole  kovin  erikoista 
 kasvipeitteeltään.  Notkon  sivuilla olevat merkittävät  juotit  säilyvät 
 luonnontilaisina,  jos notkon  vesitalous  otetaan hyvin huomioon 

 tiesuunnittelussa  eikä kohteita tarpeettomasti  myllerretä 
 mandollisten  tietöiden  yhteydessä.  

5.  Muut merkittävät  lajihavainnot 

Vaarankylän  aukion  eteläisimmistä  pelloista noin  100 m  etelään  on 
inventoitu lehtohorsma kosteasta lehtomaisesta  metsästä 

 suunnitellulta tielinjalta.  Samassa metsässä asustaa  hito-oravia.  

Samoista pelloista noin  600 - 700 m  etelään,  tielinjasta  noin  100 - 
150  länteen kasvaa  lettokorvessa kalkkimaaripnkämmekkää.  Vesien  
virtaussuunta  on  täällä  tielinjaukselta  suolle päin.  

O 	5. V U  OKAT  I N  VAAROJEN  JA  VAARAN  KYLAN  ALU EEN  
GEOLOGISESTA MERKITYKSESTÄ 

Alue käsittää kanden  selvän  muinaisrantatason  välisen  alueen, 
nimittäin Sotkamon-Pielisen  jääjärven  ja  Itämeren tason 

 muinaisrannat.  

Sotkamon-Pielisen  jääjärvi  muodostui Sotkamon  jääjärven  ja  Pielisen 
 jääjärven yhtyessä  jäätikön reunan ollessa jonkin verran  Vuokatin 
 itäpuolella. Tämä  jääjärvi  ulottui etelässä  Uimaharjulle  asti, missä 

olleen kynnyksen yli  se  laski etelään. Pohjoisempana  se  ulottui 
kapeita salmia myöten Suomussalmen seuduille asti. Tämä vaihe 
päättyi, kun jään reuna saapui Kajaanin eteläpuolelle. mistä vesi löysi 
uuden  purkautumisreitin  ja  näin vesi  jääjärvessä  laski muutamassa 
vuodessa lähes  40 m,  Itämeren  tuolloisen  vaiheen,  Ancylus -järven 

 pinnan  tasoon. 

Sotkamon-Pielisen  jääjärven muinaisranta  näkyy  varsin  yhtenäisenä, 
 huuhtoutuneena  kivikko- ja  kalliokkotöyräänä  n. 195 - 200  metrin 

korkeudella. Tämän  huuhtoutuneen  törmän  alla  on  paikoin hyvin 
kehittyneitä hiekkaisia  ja  soraisia  rantakerroksia  ja  alempana 

 painanteissa  aaltojen  kuljettamaa  hienompaa ainesta, lähinnä  hietaa. 
Jääjärven  nopeasta alenemisesta johtuen nämä korkeimman rannan 
alapuolelle  kerrostuneet sedimentit  ovat säilyneet lähes 
muuttumattomina, koska myöhemmät  rantavaiheet  eivät ole niitä 
sekoittaneet.  Ancylus-järven korkein  ranta  on  vähemmän selvästi 
erottuva huuhtoutunut,  kivikkoinen  vyöhyke  n. 160 m:n  korkeudella. 
Tämän tason alapuolella kaikki paikat ovat jossain vaiheessa olleet 
meren rantaa.  
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Alueen pinnanmuodoiltaan  ja maaperältään  erilaiset  osat  ovat myös 
kasvillisuudeltaan selvästi toisistaan poikkeavia. Korkeimman rannan 
viäpuoliset maat ovat huuhtoutumatonta moreenimaata, ylempänä 
jäätikön hiomaa kalliokkoa. Jääjärven muinaisranta erottuu korkeana, 
huuhtoutuneena töyräänä, jonka juurella  on  paikoin karkean aineksen 
kerroksia, paikoin huuhtoutuneita painanteita, joissa 
pohjavedenpinnan läheisyyden vuoksi tavataan reheviä korpia  ja 
lehtoja.  Alempana. missä maa  on  lähes huuhtotumatonta  ja  mihin  on 

 kerrostunut vaihtelevan paksuinen kerros hienompia maa-aineksia 
ovat nykyisin Vaarankylän pellot. Näistä vanhoista viljelymaista 
kivettömimmät ovat jatkuvasti viljelyssä  ja  ovat erinomaista 
peltomaata. Monin paikoin  on  nähtävissä, kuinka korkeimman 
Ancylus-järven rannan alapuolella maat ovat taas niin kivisiksi 
huuhtoutuneita, ettei niitä ole raivattu pelloiksi. Näin alueella  on 

 selvästi nähtävissä, kuinka vanha maanviljelys  on  levittäytynyt hyvin 
tarkaan juuri sille alueelle, jossa maaperä  on  muotoutunut 
vilj elvkselle poikkeuksellisen sopivaksi. 

\Tuokatin vaarajakson  alueella  em.  muinaisrannat  näkyvät selvimmin 
juuri kyseisellä alueella (ks. Kemiläinen  1986)  (kuva  5),  vaikka 
kummastakin rantatasosta  on  runsaasti merkkejä pitkin vaarajakson 
länsi-  ja pohjoisrinnettä.  paikoin itärinteelläkin. Vaarankylän alueen 
erityinen merkitys  on  siinä, että täällä kumpikin rantataso  on 

 erittäin hyvin kehittynyt  ja  että näiden välinen alue erottuu 
ympäristöstä poikkeavana. 

Muista paikoista. joissa Vuokatin alueella  on  muinaisrantoja. 
 mainittakoon seuraavat: 

Lehmimäen  talon  itäpuolella  on  vaaran rinteellä hyvin 
kehittyneitä jääjärven muinaisrantoja. Täällä kuitenkin luonto 

 on  muuten  varsin  vaatimatonta  ja  alueella  on  laajamittaista 
soranottoa. 

. 	 Vaaran pohjoiskärjessä laskettelurinteiden ympäristössä 
jääjärven rantataso  on  näkyvissä melko yhtenäisenä  ja  hyvin 
kehittyneenä. Täällä maasto  on  kuitenkin kauttaaltaan 
jyrkkäpiirteistä  ja  kallioista. eikä alueelle muodostu sellaista 
monipuolista kokonaisuutta kuin Vaarankylällä. 

Vaarankylän  lehtojen kaltaisia reheviä metsiä  on  paikoin 
Vuokatin alarinteillä sij oittuneena samantapaisesti 
rantatörmän  alle.  Esimerkiksi emäntäkoulun eteläpuolella  on 

 tällainen luonnonsuojelullisesti arvokas alue, mutta  se on 
 varsin pienialainen ja  erillinen, eikä rantatörmä ole  sen 

 kohdalla  kovin  selvästi erottuva 
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Kuva  5.  Mannerjäätikön reuna sekä jään  patoaman  järven  ja 
 Itämeren vaiheen rantojen sijainti jään  peräytymisen  eri vaiheissa. 

 Rantahavainnot  (alempi kartta)  Vuokatin  ympäristöstä käsittävät  
muodostumistavaltaan  ja  edustavuudeltaan  hyvin erilaisia 
paikkoja (Kemiläinen  1986).  
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GOFiT 	kosteametsakurjenpolvi-kaenkaali-mesiangervotyypin 	 , 	 --- 

LhK 	lehtokorpi 	 __- 
GOMaT 	tuore  metsäkurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin  lehto 

LK 	lettokorpi 
GOMT 	metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin lehtomainen 

kangasmetsä 	 LäRhK 	lähteinen ruoho-  ja heinäkorpi 

VMT 	

puolukka -mustikkatyypin  tuore  kangasmetsä 	 VK 	varsinainen korpi 	 lOOm 

EVT 	variksenmarja-puolukkatyypin  kuivahko  kangasmetsa 	L 	hakkuu  

Kuva  3.  Merkittävät lehdot  Vaarankylän  kohdalla.  A.  Lehtoalue Laatikkalan 
 ja Alapihan  välillä.  B.  Lehto  Sirviön  talon  kohdalla.  
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Sotkamon kunnan alueella  on  Sotkamon -Pielisen  jääjärven  (ja  itäosassa myös aikaisempien  jääjärvivajhejden) muinaisrantoja 
 runsaasti eri puolilla kuntaa. Tutkimuksen kannalta kaikki selvästi erottuvat  rantamuodostumat  ovat merkittäviä mutta tämä ei 

merkitse, että ne kaikki olisivat erityisesti suojeltavia kohteita.  Rinnemaille  syntyneet  muinaisrannat  ovat erityisen hyvin  kehittyneit  juuri Vuokatilla, koska  se on  paljon laajempi  ja  selvemmin  3rmpäristöstään  erottuva kuin muut Sotkamon vaarat  ja  sijaitsee lisäksi  em. jääjärvess  olleen laajan  ulapan  keskellä. Itämeren tason korkein  ranta  on Sotkamossa  parhaiten nähtävissä kirkonkylän ympäristön suurten harjujen reunoilla. Vuokatilla  se on  parhaiten kehittynyt  Vaarankylän  alapuolella. 
Sotkamon -piejisen Jääjärven  vaiheista  kertovista kohtejsta merkittavimpinä  voidaan pitää toisaalta eri aikoina syntyneitä  purkausuomastoja,  toisaalta  rantatasoja  joita ovat lähinnä  harjujaksoihin  liittyvät  deltatasanteet  ja  rinnemajile  syntyneet  rantatOrmät  ja  rantakerrostumat Purkausuomastoja  on  muutamissa paikoissa Kainuun  itäpuoliskossa  sekä lisäksi  mm.  Ristijärven  Saukkovaaran  lähellä  ja  Kajaanin eteläpuolella.  Harjujaksojen  hyvin  kehittyneistä deltoista  eräs merkittävimpiä tällä alueella  on  Sotkamon  Pöllyvaara.  Erityisen hyvin tunnettuja esimerkkejä  rantatörmistä  ja  rantaicerrostumjsta  on  Kainuussa  Vuokatjlla.  Pohjois- Karjalassa  on  tämän vaiheen hyvin edustavia rantoja ilmeisesti monin paikoin Pielisen ympäristön  vaaramailla. 

Vuokatin  alueen  geomorfologja  on  poikkeuksellisen hyvin selvitetty  ja  tästä syystä alue sopii hyvin  mm. opetuskäyttoon Vuokatin lakiosissa on  näkyvissä erityisen runsaasti jäätikön liikkeiden merkkejä 
kalliossa sekä erikoisia  sulaveden  toiminnan merkkejä Vuokatti kuuluu  Geologiseri  tutkimuskeskuksen laatimaan  geologisesti  merkittävien kohteiden luetteloon. Luettelossa  kohteella  tarkoitetaan lähinnä vaaran pohjoisosan  lakialuetta,  ja  tämän perusteella vahvistettavana olevaan  seutukaava III:een  on  esitetty  Vuokatin lakiajueelle suojelualuetta.  

Myös  Vaarankylän  ympäristöä voidaan pitää erittäin merkittävänä  geologisena  kohteena. Vaaran  lakiosat  ja  rinteiden  muinaisrannat  liittyvät hyvin  kiinteäsli  toisiinsa. Tästä syystä voidaan katsoa, että merkittävin ala kattaa myös edellä mainitut  rantamuodostumat  Tielinjaus kulkee  rantamuodostumien rajaaman  kokonaisuuden poikki. Mandollisesti rakennettava  tie jättäisj pinnanmuodot  tällä alueella entiselleen mutta muuttaisi  geologisesti  arvokkaan alueen  kasvipeitteen kokonaisilmetta  ja  maisemaa. Ylempänä vaaran  lakiosissa  oleviin alueisiin  tie  ei vaikuttaisi mitenkään.  
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6.  LIITO-ORAVA  

6.1.  Levinneisyys,  elintavat  ja kannan  muutokset 

Liito-oravaa tavataan hyvin laajalla alueella Euraasian pohjoisessa 
havumetsävyöhykeessa. Euroopassa sitä  on  Neuvostoliiton 
pohjoisosissa  ja  Suomessa. Ruotsin Lapista  on  joitakin havaintoja 

 1940  -luvulta, mutta sittemmin laji  on  sieltä hävinnyt. Lajia voidaan 
pitää  varsin erikoistuneena  kuusta  ja  lehtipuita kasvavien metsien 
lajina, jonkinlaista ihanneympäristoa näyttäisivät olevan rehevät, 
kuusivaltaiset metsät, joissa  on  runsaasti vanhoja haapoja  ja  muita lehtipuita (ks. esim. Willarno  1990).  Lajin pesimisedellytyksista 
voitaisiin luetella ainakin seuraavat: 

Pesjmiskolo,  joka luonnossa  on tikankolo,  nykyisin yhä 
useammin kuitenkin ihmisen ripustama linnunpönttö. Joitakin 
havaintoja  on  lajin pesimisestä vanhassa oravanpesässä  tai  itse 
tehdyssä naavapesässä joko puussa  tai ulkorakennuksessa.  

Lehtipuita ruoaksi. Kesällä ravintona ovat pääasiassa puiden 
lehdet, selvästi tärkeimpiä näyttäisivät olevan haavanlehd  et,  talvella pääravintoa ovat koivun  ja  lepän siemenet. 

Kuusia  suojaksi. Kuusen rungolla  tai  oksalla olevaa harmaata 
pikkueläintä  on  erittäin vaikea huomata, mutta muualla  se on 

 suuressa vaarassa joutua petojen kynsiln. 

Nykyisin lajille sopivat, kolopuita sisältävät metsät ovat käyneet 
harvinaisiksi, joten  se on  joutunut etsimään muualta pesimispaikkoja. 
Niitä  se on  löytänyt etenkin linnunpöntöistä  ja  näin  se on  usein 
asettunut asumaan aivan talojen lähelle. Tällaisissa paikoissa  se  kuitenkin usein  on  varsin suojaton  erilaisia vihollisia vastaan. 

Liito-orava liikkuu yleensä liitärnällä puusta toiseen.  Sen liidon  pituuden  on  havaittu olevan kaksi kertaa pudotuskorkeuden. Näin  se  tasaisella maalla voisi liitää  15 rn:n  korkeudella olevalta oksalta  30 m:n  päässä olevan puun juurelle. Normaalisti hypyt kuitenkin  vain  harvoin ovat pidempiä kuin  10 - 15 m (Ognev 1966). Se on  metsien  asukas,  joka normaalisti ei yhtä aukeita maata pitkin juoksemalla. 
Leveät aukeat näyttävät olevan lajille  varsin  tehokkaita leviämisesteitä, eikä  se  ole pystynyt koskaan leviämään esim. 
saaristoalucelle. 

Poikasaikana erno  liikkuu  vain  hyvin suppealla alueella, 
ruokailupuiden tulisi mielellään olla  alle  sadan metrin päässä 
pesästä. Muulloin ne voivat liikkua ilmeisesti jonkin verran 
laajemmalla alueella. 

Ljito -orava  on  pienikokoinen yöeläin, joka ei jätä paljon jälkiä 
oleskelustaan. Näin  se jää  hyvin usein huomaamatta, varsinkin 
syrjäisemmillä metsäseuduilla asustellessaan. Itse eläimen 
näkeminen  on  vaikeaa, joten  paras  tapa selvittää  sen Ievinneisyytta 
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1953-57 	1968-72 	1978-79  

yleinen 
TJ:  Sirotteinen 

LJ  ei havaintoja  

Kuva  7.  Liito-oravan levinneisyyden muutokset Suomessa  1950-1970 
 luvuilla (Lähde: Hokkanen  et al. 1982). 

on  erilaisten jälkien etsiminen. Lajin jättämistä jäljistä tyypillisimpia 
ovat puiden tyvelle tiputellut keltaiset papanat  ja  haavoista riivityt lehdet. 

Suomessa laji  on  ollut  varsin  yleinen maan eteläpuoliskossa suunnilleen  Oulu -  Kuusamo -linjaa myöten  ja  pohjoisempaa  on 
 joitakin yksittäisiä, vanhoja havaintoja Sodankylän pohjoisosia myöten 

(Hokkanen ym.  1982). Runsaimmillaan se on  ollut kaskikauden päätyttyä aina  1950  -luvulle asti, mutta  on  tämän jälkeen ' harvinaistunut  nopeasti  (kuva  7).  Nykyisin laji lienee hävinnyt Lapista  ja  Pohjois- Pohj anmaalta kokonaan, lukuunottamatta Taivalkosken 
pohj oisosista tavattua erillistä esiintymää. Keski- Pohj anmaalta  ja  Kainuusta  se on  hävinnyt suurimmasta osasta aluetta. 
Etelämpänakaan sitä ei voida juuri missään enää pitää yleisenä  ja  sielläkin levinneisyys  on  muuttunut aukkoiseksi. Viimeisten 
lintuatlaslaskentojen yhteydessä kerättyjen alustavien tietoj  en  mukaan selvempiä keskittymiä  on  lähinnä Etelä-Hämeen, Länsi- Uudenmaan  ja  Etelä-Karjalan alueilla sekä näistä hieman erillään Vaasan  ja  Iisalmen ympäristössä (Seppo Kallonen, suull. ilm.) 

Perussyyna  lajin vähenemiseen Suomessa  on  metsien rakenteen 
muttuminen. Kolopuita ei metsistä enää löydy, ei ainakaan sieltä. 
missä ravinnoksi sopivia lehtipuita  ja  suojaa tarjoavia kuusia  on 

 lähellä. Erilaiset aukeat ovat pirstoneet metsät pieniksi erillisiksi 
kuvioiksi, eikä liito-orava pysty löytämään tällaisessa erillisessä 
metsikössä olevaa sopivaakaan elinpaikkaa. Pesimisessa talojen 
pihoilla  tai  muilla avoimemmilla paikoilla  on  vaarana joutua erilaisten 
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petojen saaliiksi. Samalla ,kun lajin levinneisyysälue  on  supistunut  ja 
yksilömäärät  vähentyneet, ovat myös poikasmäärät pienentyneet. 
aikaisemmin  on  keskimäärin pesueessa ollut poikasia  3  -  6  ,  mutta 
nykyisin yleensä  alle  kolme. Tämä johtuu todennäköisesti ruoan 
saannin vaikeutumjsesta, kun lehtipuut ovat vähentyneet metsissä. 
Lajin suojelussa  on  kuitenkin saatu joitakin rohkaisevia tuloksia. 
Varsinkin Etelä-Suomessa, missä  on  jäljellä melko laajoja lajin 
esiintymisalueita,  on  pystytty parantamaan  sen  elinmandollisuuksia 
ripustamalla linnunpönttöjä metsiin sopiville paikoille.  

6.2.  Llito -orava Kainuussa 

Liito-orava  on  Kainuun eteläpuoliskon vaaramailla ollut  1960  -luvulle 
asti  varsin  yleinen. Kainuun alueelta  on  lintulaskennan  yhteydessä 
viime vuosien aikana havaittu yksi  varma pesintä Paltamon 
luoteisosasta,  lisäksi  on  ilmoitettu yksittäiset lajia koskevat havainnot 
Kuhmon Ulvinsalosta  ja  Sotkamon Hiidenportista. Muista lähteistä  

S  saatujen tietojen mukaan lajia  on  viime vuosina havaittu Paltamon 
luoteisosassa hieman laajemmallakin alueella sekä Puolangalla 
Paljakan luonnonpuistossa  ja Sotkamossa Vuokatin  alueella. Mainittua 
Paltamon esiintymää  on  seurattu pitempään. Täällä liito-oravaa  on 

 ollut usealla paikalla Kivesvaaran ympäristössä, mutta laji  on 
 melkoisesti vähentynyt. Erityisesti laskettelukesku ksen 

rakentaminen tuhosi laajimman yhtenäisen elinalueen täysin  ja osa 
 jäljellä olevista esiintymistä  on  jo  täysin hakkuuaukeiden saartamina. 

Näin lajin väheneminen  on  täällä ollut hyvin rajua, ilmeisesti selvästi 
voimakkaampaa kuin Etelä-Suomessa  ja  laji  on  varsin  suuressa 
vaarassa hävjtä kokonaan Kainuun alueelta lähitulevaisuudessa. 
Levinneisyys täällä  on  muuttunut hyvin  haj anaiseksi.  Useat jäljellä 
olevista esiintymispaikoista ovat luonnonsuoj elualueilla, missä 
metsien hakkuut eivät ole uhkana, mutta nämä alueet, erityisesti 
niiden sisällä olevat liito-oravalle sopivat ympäristöt ovat niin suppea- 
alaisia, että pelkästään niihin rajoittunut populaatio  jää 

 todennäköisesti liian pieneksi pystyäkseen säilymään. 
Talousmetsjssä laji pystyy säilymään, mikäli  se  voi löytää aina uuden 
elinpiirin hakkuissa menetetyn tilalle. Laji ei yleensä luku laajalla 
alueella, ehkä kevättalvista kiima-aikaa lukuunottamatta,  ja  se  ei 
nonnaalisu yhtä leveitä aukeita. Näin laajat, yhtenäiset hakkuuaukot, 
leveät tiet ym. voivat pirstoa metsiköt niin pieniksi kuvioiksi, että 
niiden sisältä ei löydy sopivaa ympäristöä. 

Vuokatin  alueella tehtiin kesällä  1990  nopeilla käynneillä  useita 
havaintoja liito-oravista  (kuva  8).  Vaara-alueella lajille sopivia 
elinympäristöjä  on  vielä melko paljon, lähinnä alarintejden rehevissä 
kuusikoissa, joissa  on  kaskikauden  jäljiltä vielä runsaasti lehtipuuta. 
Vuokatin rinteillä näyttää vielä tällä hetkellä asustavan melko 
elinvoimainen liito-oravakanta. Tämä voidaan päätellä siitä, että 
useammilta lajille sopivilta paikoilta havaittiin merkkejä  sen 
oleskelusta.  Lajin säilymisedellytysten ennustaminen tällä alueella 
vaatii kuitenkin tarkempia tutkimuksia lajin elinalueen laajuudesta 
täällä  ja kannan yksilömääristä. 
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Kuva  8.  Tämän  ympäristöselvityksen maastotyön  aikana havaitut tuoreet 
liito-oravan oleskelu-  ja/tai ruokailupaikat. 



Vuokatin  aluetta voidaan tämän hetkisten tietojen mukaan pitää liito- 
oravan kainuulaisista elinalueista suurimpana. Nimenomaan 
yhtenäisen. pääosin metsien peittämän vaara-alueen laajuus  ja 

 metsissä yleisinä tavattavat lehtipuut tekevät lajin esiintymisen täällä 
mandolliseksi.  Jos  vaara-alueella metsien hakkuut tehtäisiin pieninä 
kuviolna,  ja jos  lajia aktiivisesti autettaisiin ripustamalla pesäpönttöjä. 

 se  voisi säilyä alueella  ja  mandollisesti levitäkin. Tiedot Paijakan, 
Hiidenportin  ja Ulvinsalon luonnonsuojelualueiden  liito- oravi  sta  ovat 
hyvin vähäiset. Nämä. puistot sijaitsevat kuitenkin suurelta osin  varsin 
karuilla,  korkeilla mailla, minkä vuoksi tiheydet eivät niissä voi 
kohota  kovin  suuriksi. Ne ovat nykyisin myös suurelta osin 
hakkuuaukeiden yrnpäröimiä, joten lajin mandollinen leviäminen 
niiltä  on  vaikeaa.  

7.  METSÄSTYS 

Arvioitaessa tien merkitystä riistalle  ja metsästykselle  kyseltiin 
tietoja paikallisilta metsästäjiltä.  Tie  halkaisisi kanden 
metsästysseuran maat, Möykyn Erän  ja Juurikkalanden-Teerivaaran 
metsästysseuran (kuva  9).  Lisäksi  tie  kulkisi Jormasjoen 
metsästysseuran  maiden  kulman  poikki, mutta ei vaikuttaisi  ko. 

 seuran metsästykseen juuri mitenkään. Edellä mainittujen 
metsästysseurojen sihteereille lähetettiin kirjeet (ks.  lute).  Tämän 
jälkeen käytiin haastattelemassa Möykyn erän sihteeriä, Pentti 
Hyvöstä  ja  myöhemmin seuran puheenjohtajaa  Heikki  Heimosta sekä 
Juurikkalanden-Teerivaaran metsästysseuran sihteeriä. Heimo 
Määttää. Lisäksi Möykyn Erän metsästysseuran jäsen Ari Korhonen 

 on  halunnut otettavaksi eräitä näkökohtia huomioon. 

Möykyn  erän metsästysseuran maat käsittävät  3577 ha Vuokatin 
 vaarojen länsirinteillä. Seura  on hirvenmetsästysseura,  muun riistan 

metsästys  on  mandollista  vain  kunkin maanomistajan omilla mailla. 
Seurassa  on  tällä hetkellä  19  jäsentä. Tämä  on  myös 

. hirvenmetsästysryhmän  koko.  Vuodelle  1990 on  seuralle myönnetty 
 10 hirvenkaatolupaa.  Muu metsästys tämän seuran alueella  on  kunkin 

maanomistajan päätettävissä. 

Juurikkalanden-Teerivaaran metsästysseuran  maita  on 10500 ha:n 
 alueella Vuokatin vaarojen kaakkoispuolella. Seurassa  on  jäseniä  128, 

 lisäksi vierailevia metsästäjiä  on  ollut parikymmentä vuosittain. 
Hirvenmetsästysryhmään kuuluu  35  metsästäjää, hirvenkaatolupia oli 
vuodelle  1990  myönnetty  28 kpl.  Muusta riistasta  on v. 1989 

 ilmoitettu saaduksi  metsoja  25 kpl,  teeriä  71 kpl  ja jäniksiä  123 kpl. 
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8.  VALTATIEN RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMERKITYS 

 8.1.  Maisema 

Valtatien linjaus kulkee Vuokatin maisema-aluekokonaisuuden poikki 
vilstosti korkeuskäyriä mukaillen. Kokonaisuuden keskeinen  osa  on 
tielinjan  pohjoispuolella. Vaarankylä  on  sen  länsipuolella  ja 

 vaarajakson  eteläosa  on  myös samalla puolen linjausta.  Tie  sijoittuu 
vaaranlakien  ja  sieltä näkyvän Jormasjärven väliin siten, että itse  tie 

 ei näkyisi vaarojen laelta. Länsipuolelta katsottuna  tie  tulisi näkymään 
osin Vaarankylän pohjoispään kohdalla  ja  eteläpään  pelloilla. Näille 
tienoin tulisi suunnitella tietä verhoavaa suojapuustoa  ja  muuta 
reunakasvillisuutta. 

Vaarankylän  kohdalla  ja  Rönkön  eteläpuolella maisema  on 
pienipiirteistä,  ja  valtatien tasoinen  tie on  näiden kohtien maisemaan 
auttamatta hieman suuri. Tiemuotoihin  ja  luiskien  rakentamiseen 
tulee kiinnittää erityinen huomio. 

Vaarankylän  asutus-  ja  peltoaukeasta  tie  ohittaa laajimman 
pohjoisosan. mutta kylän eteläosan maisemaa valtatie tulisi 
muuttamaan.  

8.2. Kasvipeite  

Uhanalaisista lajeista Kainuussa silmälläpidettävän  (St) 
pussikämmekän  löydetty populaatio voi tien rakentamisen 
yhteydessä tuhoutua kokonaan. Lajista  on  toisaalla havainto yhdestä 
yksilöstä Vuokatilla. Muiden uhanalaisten listalla olevista lajeista  on 

 havaintoja muuallakin, mutta lehtohorsman  (St),  metsä-  ja 
 kaiheorvokln  (St)  sekä lehtomataran täkäläiset populaatiot tulisivat 

pienenemään. 

Kokonaisista luontokohteista lehto Laatikkalan  ja  Alapihan  välillä 
kärsisi eniten,  sillä sen  rehevin  osa  sattuu tieinjaukselle. Alapihan 
kohdalla jotain lehtokasviilisuutta voidaan mandollisesti säästää  sillä, 

 ettei suunniteltua läjitysaluetta pohjoisreunallaan uloteta ollenkaan 
märän luhdan pohjoispuolelle. Siten läjitysalueen  ja  tien väliin jäisi 
kaistale lehtokasvillisuutta. Sirviön  ja  Rönkön  lehdot sijaitsevat 
tielinjaukseen nähden ylärinteen puolella,  ja  niitä voidaan säästää 
paikkakohtaisella suunnittelulla sekä  sillä,  ettei niiden kohdalla 
rakennusvaTheessa tehdä maansiirtotöitä. 

Vuokatilta  tunnetaan muualta ainakin kolme merkittävää 
kasvillisuuskohdetta. Ne ovat tiesuunnittelualueesta etelään 
Kivirannan  ja  Hepolehdon  tienoilla. Sekä tässä työssä havaitut  ja 

 aiemmin tunnetut Vuokatin merkittävimmät kasvillisuuskohteet 
sijaitsevat vaarajonon länsirinteillä. Huomattakoon, että  koko  vaara- 
aluetta ei ole tutkittu samalla tarkkuudella kuin nyt selvitetty 
tielinjauksen lähia.lue. 



8.3.  Geologia  

Vuokatin  vaara-alue, johon kuuluu sekä vaaran lakiosat että 
alarinteiden hienot rantamuodostumat,  on  geologisesti  erittäin 
monipuolinen  ja  mielenkiintoinen kohde.  Sillä  on  suuri merkitys 
sekä tutkimukselle että opetukselle.  Tie  kulkisi Vaarankylän kohdalla 
jääjärven korkeimman rannan  ja  Itämeren korkeimman rannan 
välille muodostuneen mielenkiintoisen geologisen kokonaisuuden 
poikki. Tämä  on  samalla maisemallisesti hieno  ja  osin 
luonnonsuojelullisesti arvokas alue.  Tie  Jättäisi täällä maan 
pinnanmuodot Ilmeisesti pääosin entiselleen, mutta muuttaisi 
paikallisesti maisemaa  ja  kasvilhisuuden kokonalsilmettä.  

8.4. Lilto-orava  

Tie  kulkisi vaaran juurella  ja  peittäisi  osaltaan reheviä sekametsiä, 
jotka ovat lajin elinyinpäristöä. Tunnetuista reviireistä ainakin yksi 
jäisi suurelta osin tien  alle ja  muuttuisi lajille sopimattomaksi. Lisäksi 
joillakin tien välittömässä läheisyydessä olevilla pesimispaikoilla voisi 
liikkuminen  ja  ravinnon hankkiminen vaikeutua. 

Tieaukko  olisi niin leveä, että yksilöt eivät siitä pääsisi hyppäämällä 
yli. Näin  tie  rajoittaisi niiden liikkumista  ja  vähentäisi mandollisuutta 
löytää sopivaa einympänstöä. 

Alueella  on  koko  Pohjois-Suomen oloissa merkittävä liito-oravakanta, 
 jota  tien rakentaminen vähentäisi. Pahimmassa tapauksessa  tie 

 saattaisi johtaa populaation jakautumiseen kandeksi pieneksi 
populaatioksi, jotka herkästi häviäisivät kokonaan.  

8.5.  Metsästys  ja  riista 

Suunniteltu  tie  kulkisi Möykyn Erän metsästysseuran  maiden 
 keskeltä  ja  ylittäisi tärkeitä hirvien oleskelualueita  ja  kulkureittejä 

 ainakin Vaarankylän pohjoispuolella, Lehmisuon alueella  ja 
 Vaarankylän  eteläpuolella, Kolj olanvaaran länsirinteillä. Samoilla 

alueilla  tie  kulkisi myös tärkeiden hirvenmetsästyspaikkojen yli.  

Tie  kulkisi tärkeän hirvien oleskelu-  ja  kiima-alueen yli Saunalehdon 
koillispuolella  ja  ylittäisi hirvien kulkureittejä lisäksi  mm.  Rönkön 

 talon  kaakkoispuolisessa painanteessa,  jossa hirvet ylittävät 
vaarajakson samasta solasta kuin nyt suunnitteilla oleva  tie. 

 Saunalehdon  koillispuolella  tie  leikkaisi  myös tärkeää 
metsästysaluetta. Muusta riistasta metso kärsisi pahiten tien 
rakentamisesta. Tiedossa  on  metson  soidinpaikka Rönkön  talon 

 eteläpuolella,  n. 250  m:n  päässä suunnitellusta tiestä (ks.  kuva  9). 
 Tämä etäisyys  on  niin vähäinen, että  ko.  soidinpaikka 

 todennäköisesti autioituisi. 
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Mövkvn  Erän kohdalla  on  ilmennyt erilaisia näkemyksiä tien 
haitoista metsästykselle. Kanden haastatellun mukaan suu nnitel  tu  tie 
haittaisi  suuresti metsästystä seuran alueella, koska  tie  kulkisi 
tärkeimpien metsästysalueiden läpi. Yhden kannanoton mukaan 
mandollisesti rakennettavalla tiellä ei ole oleellista merkitystä seuran 
mandollisuuksille hirvenmetsästykseen. 

Myös Juurikkalanden-Teerivaaran metsästysseuran alueella  tie 
 ylittäisi tärkeän hirvenmetsästysalueen, mutta seuran  ed  ustaj  an 
 mukaan haittaa ei voida pitää  kovin  suurena, koska seuralla  on  maata 

laajalti ympäristössä. 

Vaikutukset muun riistan metsästykseen ovat vähäisempiä. Alueen 
metsokanta saattaisi tien rakentamisen seurauksena vähentyä 
soitimen häiriintyessä. 

Erillisessä karttakuvassa  on  osoitettu hirvien tärkeimmät oleskelu  ja 
 kulkualueet.  Näillä tienoin hirvikolarien vaara tulisi olemaan erittäin 

ilmeinen. Hirvien kulkuvaatimukset olisi ehdottomasti ottaa 
huomioon tiesuunnittelussa.  

8.6.  Melu 

Melu kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna ei ole tämän tiesuunnitelman 
ongelmia. Suunnitellun tien liikennemäärillä  55 dB(A) meluraja on 
yleistarkastelussa  selvästi  alle  100 m  tiestä (Liikenneministeriö 

 1988). Tiesuunnittelussa  lähinnä Vaarankylässä melun  ja  tärinän 
vaimennukseen  tulee kiinnittää huomiota. 

Lähin talo Vaarankylässä sijaitsee noin  70 m tielinjasta  sivussa. Neljä 
muuta taloa  on  noin  100 m  päässä tielinjasta. Näillä etäisyyksillä 
yleensä liikennemelusta häiriintyneiden osuus ihmisistä  on  pieni 
(Liikenneministeriö  1988).  Asutuksen osalta mandolliset meluhaitat 
ovat korjattavissa parhaiten talojen, esim. ikkunoiden melueristystä •  
Vaaran lakiosien retkeilyalueilla ei meluhaitasta voida puhua. Paikoin 
vaimeakin liikenteen ääni voi häiritä niitä retkeilijöitä. jotka etsivät 
Vuokatilta luonnonrauhaa.  

8.7.  Liikennepäästöt  ja suolausvaikutus 

Liikennepäästöjen  osalta  on  todettava, että yleisesti toimet ilman 
laadun suhteen ovat tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa. 
Esimerkiksi aiemmin ongelmallisiksi koettuja lyijypäästöjä  on  jo 

 saatu merkittävästi pienennettyä.  ja  ajoneuvokohtaiset 
hiukkaspäästöt  yleensäkin tulevat huomattavasti pienenemään. 



Ilmansaasteiden osalta kokonaisuutena liikenteen osuus  on  yhä 
merkittävä  typen oksidien  määrissä. Sotkamon kunnassa vuonna 

 1989  olivat  typen oksidien päästöarvot  liikenteestä  343  t/v ja 
 erilaisten pistelähteiden päästöt  179  t/v  (Huttunen & Manninen 

 1989).  Typellä  on  kasvilhisuuteen lannoittava  vaikutus, joka liiallisena 
aiheuttaa kasvien vuotuisen kasvujakson pidentymistä yli lämpötilan 
edellyttämän ilmastollisen ajanjakson.  Monet  kasvit tulevat alttiiksi 
pakkasvaurioille, koska niiden sisäinen mekanismi myöhästyy 
normaalista  talven pakkaskauteen  sopeutumisesta. Toisaalta  typen 

 oksidit ovat osallisena maaperän happamoitumisreaktioss  a.  Näin 
typpipäästöjen näkyvin vaikutus  on  runsastunutta  typpeä 
hyödyntämään kykenevien kasvilajien rehevöityminen  ja  vastaavasti 
karuihin, vähätyppisiin oloihin sopeutuneiden kasvien syrjäytyminen. 
Typpioksidien runsastumisella  on  myös tärkeä osuus ilman 
saasteiden aiheuttamassa metsien vaurioitumiskehityksessä. 

Todellista kattavaa tutkimustietoa  typen oksidien lähivaikutuksista 
liikenneväylien  varsilla ei ole ollut tämän työn tekijöiden tiedossa. 
Todettakoon kuitenkin, että Sotkamon taaj amassa liikennemäärät 
ovat nyt noin viisi-kuusi kertaa suurempia kuin suunnitellulle tielle  on 

 ennustettu. Suunnitellulle tielle liikenne tulisi osittain siirtymään 
Vuokatin itäpuolelta Joensuuhun johtavalta tieltä. Tätä tietä kunnan 
läpi ajavan liikenteen matka lyhenisi. Siten kunnan 
kokonaislaskeumiin tämän tien vaikutus tulisi olemaan pieni. 
Paikalhisvaikutuksia siirtyisi osittain vaaran itäpuolelta länsipuolelle. 
Tällaisista paikallisvaikutuksista nykyisen valtatie  18  varressa ei 
kuitenkaan ole tietoa. 

Nykyisin pöly  on  nostettu esiin hyvin merkittävänä liikenteen 
ympäristöhaittojen tekijänä. Maantieoloissa pöly leviää  10-50 m 

 etäisyydelle maastosta  ja  säästä riippuen (Liikenneministeriö  1988). 
Tien  pinnasta  ja  autojen renkaista irtoava pöly sisältää  mm.  metalleja. 

 Metallien  leviämisestä valtatien liikenteestä  on  suuntaa- antavana 
mittaustietoa rahkasammahista, joissa  on  mitattu lyijyn,  kromin ja 

.  raudan kohonneita pitoisuuksia  20 m  etäisyydellä tiestä, mutta  40 m 
 etäisyydellä pitoisuudet ovat  jo  laskeneet huomattavasti (Pakarinen & 

Tolonen  1976).  Sienet ovat tunnettuja siitä, että niihin keräytyy 
usein kohonneita pitoisuuksia metalleja  mm.  kadmiumia. 
Vihanneskasveista  mm.  lehtisalaatissa  on  todettu kohonneita 
pitoisuuksia. 

Selvällä liikenteen lähivaikutusalueella  on  merkitystä lähinnä 
Vaarankylässä. Täällä voi olla syytä jättää viljelemättä eräitä 
syötäväksi tarkoitettuja tuotteita tien varressa. Lisäksi pölyvyöhyke 
rajoittaa marjastusta kylän vaaran puoleisissa lähimetsissä. 
Sienestyksen osalta varovyöhykkeen leveydeksi  on  syytä ottaa  100 m. 

 jota  alan lehdissä  on  joskus suositeltu. 

Tiesuolausten  vaikutuksia pohjavesiin  on  viime aikoina selvitetty vesi- 
ja ympäristöhallituksessa.  Varsinaisia tuloksia ei ole vielä 
tietääksemme julkistettu, mutta alustavien tietojen perusteella 
suolauksella  on  vaikutusta myös pohjavesiin. Näihin tietoihin  on  myös 
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nopeasti reagoitu,  ja  nyt teiden suolausta ollaan vähentämässä 
maassamme huomattavasti. Kainuun tiepiiriltä saadun tiedon mukaan 
kyseinen Eevala-Juurikkalahti  tie  ei tulisi suolauksen avulla läpi 

 talven  sulana  pidettäväksi tieksi. 

Päästöjen lähivaikutusten  ja  suolauksen  merkitys pohjavedelle vaatisi 
Vaarankylällä oman selvityksensä.  Jos tie  rakennetaan,  on  syytä joka 
tapauksessa varmuuden vuoksi järjestää asukkaiden talousveden 
saanti muutoin kuin paikalla olevista nykyisistä pihakaivoista. 
Mandollisuuksia  on  esimerkiksi ottaa lähdevettä vaaran rinteiltä tien 
yläpuolelta.  

8.8.  Thteenveto  tien vaikutuksista ympäristöön 

Mikään edellä esitetyistä seikoista ei ole sellainen, että  se  yksinään 
riittäisi perusteeksi tietä vastustavalle kannalle.  Jos  kaikkia näitä 
mielenkiintoisia piirteitä tarkastellaan yhdessä, havaitaan kuitenkin 
että niin kasvistollisesti, eläimistöllisesti, geologisesti, 
maisemallisesti kuin myös kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät 
kohteet sijoittuvat hyvin usein samoille alueille. Näistä alueista 
selvimmät ovat toisaalta Vuokatin vaarojen jylhät lakialueet  ja  toisaalta 
Vaaxakylän viij elyalueet  ja  niitä raunustavat muinaisrannat  ja  rehevät 
metsät. Esimerkiksi voidaan todeta, että Vaarankylän 
kulttuurimaisema  ja  tutkimusalueelta  kuvatut lehdot saavat lisää 
mielenkiintoa  ja  merkitystä siitä, että ne sijaitsevat geologisesti hyvin 
selkeästi rajautuvassa paikassa sekä siitä, että siellä tavataan 
uhanalaista eläimistöä. Näin Vaarankylän ympäristö muodostaa 
monipuolisen kokonaisuuden yhdessä vaaran lakiosien kanssa. 
Suunniteltu leveä valtatie  tie  kulkisi tämän kokonaisuuden halki, 
vaikka luonnon-  ja  maiseman kannalta merkittävästä alueesta jäisikin 
suurin  osa  entiselleen tiestä huolimatta. 

Esitetty tien linjaus  on  sellainen, että sitä muuttamalla ei voida 
ympäristölle aiheutuvia haittoja merkittävästi vähentää.  Jos  tieyhteys 

. 

	

	Juurikkalahti-Eevala  päätetään rakentaa, tulee  se  rakentaa esitettyä 
linjausta pitkin. 
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Lute 2. 

Metsästysseurojen sihteereille  

Teemme ympäristöselvitystä Vuokatin tienoolla mandollisesti 
rakennettavan Eevala -  J uurikkalahti -  tien ympäris tövaiku  tu ksista. 

 Yhtenä osana tätä työtä  on  tarkastella valtatien vaikutuksia 
metsästykseen  ja  muuhun luonnossa virkistäytymiseen. 

Tarkoituksemme  on  koota perustiedot paikallisista 
metsästysseuroista  ja  haastatella teitä  tai  muuta sopivaa henkilöä 
(yksi  tai  kaksi), joka  on  hyvin perillä seuran metsästysasioista  ja 

 kuuluu itsekin aktilvethin luonnossa liikkujlin. 

Tutkimusalue  on  merkitty pienempään karttaan punaisella. 
Haluamme tietää seurojen rajat punaisella alueella, jäsenmäärät. 
hirviporukkain pyyntikiintiöt, mandolliset saalistilastot, arvion 
vierailijametsästäjien määrästä. 

Isomman  kartan  avulla tulemme kyselemään erilaisista 
metsästyspaikoista  ja  riistan oleskelualueista. Lisäksi kyselemme 
mandollisia tietoja muutamista Vuokatilla merkittävistä muista 
eläimistä. 

Raportimme  valmistuu marraskuun loppuun mennessä, joten 
haastattelut haluamme tehdä marraskuun alussa, mieluimmin  5.  päivä 
alkavalla viikolla. Haastatteluajat olisi sovittava hyvissä ajoin. 
Toivomme vastaustanne puhelimella  tai  postitse. Ohessa  on  luettelo 
asioista, joista olemme kiinnostuneet. Asioita voi merkitä  jo  kartalle 
valmiiksikin siten, että kartta  on  haastattelussa käytössä joko meillä 

 tai haastateltavalla. 

• 	
Hyvää yhteistyötä toivoen 

Kari Kukko-oja  
tutkija. Ympäristöinstituutti  

puh.  981-561273  
os. Rakentajantie  5 C 

90570 Oulu 
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I.  

Lute 3. 

Vuokatin  tienoo.  välin  Eevala - Juurikkalahti  käyttö metsästykseen  

Metsästysseura:  

Metsästäjien lukumäärä:  

Hirvenmetsästysryhmän  koko:  

Vierailij  olden  määrä  metsästysseuran  alueella:  

Metsästyspaikat 

• 	 Hirvenmetsästyksen käytetyimmät passipaikat:  

Tärkeät  järiismetsästysalueet:  

Tärkeät kanalintujen  metsästysalueet:  

Hirvien tärkeät  oleskelualueet:  

Hirvien  nuolukivipaikat:  

Hirvien  kiimapalkat:  

Muun riistan  ruokintapaikat Uänis/kanalinnut): 

 Mitä  vahinkoeläimiä  alueella metsästetään:  

Koko Vuokatin vaarajaksoa  koskevia kysymyksiä: 

Liito-oravan  havaintopaikat:  

Liito-oravan  pesäpaikat:  

Ilveksen  havaintopaikat:  

Mäyrän  havaintopaikat/pesät:  

Isojen haukkojen pesät (mikä laji?): 

 Isoj  en pöllöj en havaintopaikat  (laji?):  



I 

PL 28, 91101 Ii 
 puh.  981  -  746 72 

 telefax  981  -  760 26 
 Oulun toimipiste  981  -  561 273  
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