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1. JOHDANTO 

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Tervajoensuolla, mink� johdosta alueella teh-

tiin kasvillisuusselvitys Vapo Oy:n toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa 

alueella mahdollisesti esiintyv�t arvokkaat luontotyypit ja uhanalaiset lajit sek� kuvata kasvilli-

suuden yleispiirteet ja suotyypit. Kasvillisuusselvityksen maastot�ist� ja raportoinnista on vas-

tannut fil. yo Katariina Urho Ramboll Finland Oy:n Hollolan kaavoitusyksik�st�.  

Tervajoensuo sijaitsee Joroisten kunnassa, noin 65 kilometri� kunnan keskustasta etel��n. Valta-

tie 5 kulkee l�himmill��n noin puolen kilometrin et�isyydell� selvitysalueen it�puolella. Selvitys-

alue on kooltaan 249 hehtaaria. Selvitysalueen sijainti on esitetty liitteess� 1 ja rajaus liitteess� 

2.  

Suomen suoaluejaossa Tervajoensuo sijoittuu Sis�-Suomen rahka- ja viettokeitaiden alueelle. 

Keidassuoalueella haihdunta suosii m�t�spintaisen suokasvillisuuden esiintymist� ja sen osuus 

kaikesta suokasvillisuudesta voi olla jopa kaksikolmasosaa. J�rvi-Suomessa aapasoiden esiinty-

minen rajoittuu suurten vesist�jen v�lisille vedenjakajille. J�rvi-Suomen alueella tyypillisi� ovat 

ruskorahkakeitaat ja tupasvillar�meet. Vaihteleva maasto kapeine suojuotteineen suosii my�s 

korpien ja isovarpur�meiden esiintymist�. Kasvimaantieteellisess� aluejaossa hankealue kuuluu 

etel�boreaaliseen vy�hykkeeseen ja siin� edelleen J�rvi-Suomen alueeseen.  

 

2. MENETELM�T 

Kasvillisuusselvityksen pohjana k�ytettiin peruskartan korkeusk�yri� ja ilmakuvaa alueelta, joi-

den perusteella tehtiin alustava kasvillisuuskuviointi. Maastok�ynneill� kuvioiden suotyypit m��ri-

tettiin ja selvitettiin kasvillisuuden p��piirteet. Tarvittaessa ilmakuvatulkintaan perustuvaa kuvi-

ointia korjattiin ja tarkennettiin maastohavaintojen mukaisesti. Maastoty�h�n k�ytettiin aikaa 

noin kolmen ty�p�iv�n verran 18.-30.8.2010 v�lisen� aikana. Alueella esiintyv�t suotyypit m��ri-

tettiin Eurolan ym. (1995) mukaan. Suotyyppien sijoittuminen ja rajaukset on esitetty liitteiss� 2 

ja 3. Suotyypit eiv�t yleens� esiinny jyrkk�rajaisina vaan vaihettuvat v�limuotoisina tyyppein�. 

Esitettyj� rajauksia voidaankin pit�� enemm�n suuntaa antavina. Erityisesti ojitusalueilla kasvilli-

suuskuvioiden rajat ovat usein vaikeasti hahmotettavissa ilmakuvilta ja ep�tarkkuudet rajauksis-

sa todenn�k�isempi�. Maastok�ynneill� havaitut kasvilajit kirjattiin yl�s ja ne on listattu liittee-

seen 4. Lajinm��rityksess� k�ytetyt oppaat on mainittu kirjallisuusluettelossa. Maastoselvityst� 

edelt�nyt pitk� kuivakausi vaikeutti hieman sammalten havainnointia.  

 

3. ALUEEN KUVAUS 

3.1 Yleiskuvaus selvitysalueesta 
 

249 hehtaarin laajuinen selvitysalue on kokonaan ojitettu. Selvitysalue rajautuu etel�ss� Lahna-

lahdentiehen ja laajoihin mets�nojitusalueisiin. Selvitysalueen l�nsireunaa my�t�ilee mets�auto-

tie. Muualla kapeahkot ojitusalueet erottavat selvitysalueen kivenn�ismaista. Tervajoensuon it�- 

ja luoteispuolelta ulottuu peltoja selvitysalueen tuntumaan. Tervajoensuo on osa laajempaa suo-

aluekokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa Vuotsinsuon Natura-alue ja turvetuotantoalue. 

Selvitysalueen ja Vuotsinsuon Natura-alueen v�liin j�� pitk�lle kuivunutta mets�ojitusaluetta ja 
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sit� halkova valtatie 5. Tervajoensuon koillispuolelle sijoittuvan mets�ojitetun Sekalamminsuon 

erottaa selvitysalueesta soistunut kangasmets�kaitale ja Vilhonniementie. Selvitysalueen etel�-

reunan poikki virtaa it�-l�nsisuunnassa Tervajoki. Tervajoki laskee pari sataa metri� selvitysalu-

eesta l�nteen sijaitsevaan Sysm�n Lahnalahteen. Tervajokea on perattu, suoristettu ja hy�dyn-

netty mets�ojituksien laskuojana.  

Selvitysalueen kasvillisuudessa vallitsevat lyhytkortisista suotyypeist� kehittyneet muuttumat. Li-

s�ksi tavataan varpu- ja puolukkaturvekankaita. Tervajoen etel�puoli on kuivunut kokonaan tur-

vekankaiksi. Lis�ksi turvekankaita esiintyy selvitysalueen it�- ja pohjoisreunoilla. Suon kuivumi-

nen on ollut v�h�isint� selvitysalueen l�nsi- ja keskiosissa. Suon keskeiset osat ovat muodostu-

neet alun perin lyhytkortisista suotyypeist�. Isovarpur�meist� ja korpir�meist� kehittyneet tur-

vekankaat keskittyv�t selvitysalueen reunamille. Selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsee kolme 

mets�saareketta. 

Tervajoensuolla havaittiin paikoin j�lki� vanhoista hakkuista ja selvitysalueen reunamilla on my�s 

tuoreempia harvennushakkuita sek� pieni� mets�nuudistusaloja. Kes�n myrskyjen j�ljilt� alueella 

oli paljon tuulenkaatoja.  

 

3.2 Suotyypit ja niiden kasvillisuus 
 

Selvitysalueella havaitut suotyypit ja niiden rajaukset on esitetty peruskarttapohjalla liitteess� 2 

ja ilmakuvalla liitteess� 3. Valokuvia Tervajoensuon eri kasvillisuustyypeist� on ker�tty liitteeseen 

5.  

Lyhytkortiset (neva)r�memuuttumat 

Selvitysaluetta hallitsee laaja muuttumaksi luokiteltava alue, joka on kehittynyt lyhytkortisista 

suotyypeist�. Alueen nykyisess� kasvillisuudessa esiintyy vaihtelua isovarpujen ja tupasvillan 

suhteellisissa osuuksissa samoin kuin mets�- ja rahkasammalien suhteellisissa osuuksissa, puus-

ton koossa ja tiheydess� sek� j�k�lien, suokukan ja ruskorahkasammalen esiintyvyydess�. Edell� 

mainitut tekij�t kertovat eroista, paitsi kuivumiskehityksess�, my�s eroista alkuper�isten tarkko-

jen suotyyppien ja niiden m�rkyyden v�lill�. Esimerkiksi j�k�li� ja suokukkaa esiintyy yleens� 

runsaasti sek� alkuper�lt��n rahkaisilla tyypeill� ett� alkuper�lt��n kosteammilla v�lipinnoilla. 

Tervajoensuolla j�k�li� ja suokukkaa esiintyy muita alueita runsaammin keidasr�memuuttuman 

rahkaisilla osilla sek� keidasr�meojikon kaakkoispuolella, miss� alkuper�inen kasvillisuus on 

mahdollisesti ollut m�remp�� kuin muualla. Puusto on luonnollisesti j�re�mp�� ja mets�sammal-

ten peitt�vyys suurempi turvekankaiden ja kivenn�ismaa-alueiden reunamilla. Rahkasammalten 

peitt�vyys on selvitysalueen keski- ja l�nsiosissa vallitsevasti yli 70 %. Kun taas turvekankaiden 

l�heisyydess� ja Keidasr�meojikon kaakkoispuolella peitt�vyys vaihtelee enimm�kseen 20-40 % 

v�lill�. Tosin ruskorahkasammalen ollessa yleinen, rahkasammalten peitt�vyys voi ylt�� paikalli-

sesti jopa 70 prosenttiin.  

Liitekartalla on eroteltu erillisiksi kuvioiksi alueet, jotka ovat tunnistettavasti olleet nevar�mesyn-

tyisi� (LkR, KeR) eli alueella on esiintynyt yleisesti ruskorahkasammalm�tt�it�. LkR-/TRmu Ð

merkityll� alueella ruskorahkasammalm�tt�it� on havaittu vain hyvin v�h�n tai ei lainkaan. Alku-

per�inen kasvillisuus on kuitenkin saattanut olla samankaltaista edell� mainitun kanssa. Lyhyt-

korsir�me-/tupasvillar�memuuttumaksi merkityll� kuviolla valtalajeja ovat tupasvilla ja isovarvut 

(joista suopursu usein v�h�isin). Varvusto on tyypillisesti harvahko (kuva 7). Isovarpujen alla 

esiintyy paikoin v�h�n lakkaa, suokukkaa ja variksenmarjaa, harvemmin isokarpaloa. Pohjaker-

rosta hallitsee r�merahkasammal seuranaan punarahkasammal ja sein�sammal. M�nnyn l�pimit-

ta rinnankorkeudella vaihtelee parista senttimetrist� viiteentoista. My�s kapean riukumaisen 

puuston alueilla esiintyy joukossa joitakin varttuneempia ja kookkaampia puita. Ojituksen aiheut-

tamat muutokset kasvillisuudessa ovat edenneet sen verran pitk�lle, ettei alkuper�ist� ravintei-

suustasoa voi varmuudella todeta. Nykyinen lajisto on kuitenkin t�ysin ombrotrofista.  

Keidasr�meojikoksi (kuva 8) merkitty kuvio on selvitysalueen luonnontilaisin osa. V�h�isi� oji-

tuksen aiheuttamia muutoksia esiintyy, mutta kuvio on merkitty ojikoksi erotukseksi voimak-

kaammin muuttuneista alueista. My�s Ojikoksi merkityn kuvion luoteispuolella tavataan pieni� 

suhteellisen luonnontilaisia laikkuja. Keidasr�meen nevaosa on v�lipintaista ombrotrofista lyhyt-

korsinevaa ja m�t�spinta rahkar�mett�. M�t�spinta ei muodosta s��nn�llist� kermirakennetta. 

M�tt�ill� esiintyy suokukkaa, lakkaa, matalakasvuista juolukkaa ja tihein� kasvustoina variksen-
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marjaa. Ojikon vaihettuessa muuttumaksi varvusto muuttuu kookkaammaksi. Nevapinnalla kent-

t�kerroksen valtalaji on tupasvilla ja pohjakerroksen r�merahkasammal. V�h�isemp�n� tavataan 

puna- ja silm�kerahkasammalta, suokukkaa, lakkaa ja karpaloa. Puuston kasvu on parantunut 

(vuosikasvu 10-20 cm) ja puusto ilmeisesti lis��ntynyt hieman. M�tt�iden kasvillisuus on alkanut 

levitt�yty� v�lipinnalle ja ojien l�heisyydess� m�t�spinta on lis��ntynyt, m�tt��t varvikoituneet 

ja j�k�l�t runsastuneet.  

Keidasr�memuuttumalla esiintyy mets�saarekkeen it�puolella v�lipinnan lis�ksi v�h�n rimpi-

pintaa. Ruskorahkasammalen muodostama m�t�spinta on paikoin hyvin peitt�v� jopa yhten�inen 

(kuva 9). M�t�spinnan runsaus ei v�ltt�m�tt� ole kaikkialla ojituksen aiheuttamaa vaan alkupe-

r�inen suotyyppi on saattanut olla rahkar�mett�. N�it� laikkuja ei kuitenkaan ole kuvioitu erik-

seen.  

 

Varputurvekankaat 

Tervajoensuolla esiintyy sek� nevar�mesyntyisi�, ett� varsinaisista isovarpur�meist� (VIR) kehit-

tyneit� varputurvekankaita. Tervajoen pohjoispuolella nevar�mesyntyiset varputurvekankaat 

ovat kasvillisuudeltaan edell� kuvattujen lyhytkorsir�meiden kaltaisia. Rahkasammalten peitt�-

vyys j�� kuitenkin alle nelj�sosaan pohjakerroksen pinta-alasta. Tervajoen etel�puolella, selvi-

tysalueen reunamilla sijaitsevat varputurvekangaskuviot ovat j�re�puustoisia (m�nnyn l�pimitta 

rinnankorkeudelta 20-30 cm) ja kuivuneet isovarpur�meist� (kuva 3). Ojien vierustoilla kasvaa 

koivunvesoja. Kentt�kerroksen muodostaa tihe� suopursuvarvusto. Lis�ksi esiintyy yksitt�isi� 

versoja juolukkaa, vaiveroa ja lakkaa. Pohjakerrosta hallitsee sein�sammal. Rahkasammalten 

(r�me-, puna-, varvikkorahkasammal) peitt�vyys on alle 10 %. Keskiosan varputurvekangasku-

vio on nevar�mesyntyinen. Pienikokoisen m�nnyn vuosikasvu on hyv� tyvelt� asti, 30-50 cm per 

vuosi (kuva 4). Joukossa on my�s varttuneempia m�ntyj� harvakseltaan. Juolukka ja vaivais-

koivu esiintyv�t isovarvuista runsaimpina. Isovarvuston alla kasvaa paikoitellen v�h�n puolukkaa, 

variksenmarjaa ja yksitt�isi� tupasvillatuppaita. Lakan versoja tavataan satunnaisesti. Vaivais-

koivu muodostaa toisinaan tiheit� ja korkeita pusikoita, jolloin kasvillisuus muistuttaa nuorta 

kakkostyypin puolukkaturvekangasta. Koivua ei kuitenkaan esiinny. On mahdollista ett� kuvion 

alkuper� on ainakin osin suursarainen.  

 

Puolukkaturvekankaat 

Suurin osa selvitysalueen puolukkaturvekankaista vaikuttaisi olevan alkuper�lt��n korpir�mett�. 

Puusto on varttunutta m�nnyn, hieskoivun ja kuusen muodostamaa sekamets�� (kuva 5). Pohja-

kerros on aukkoinen ja usein jopa karikevaltainen. Pohjoisella kuviolla rahkasammalten peitt�-

vyys ylitt�� paikoin turvekankaan ja suomuuttuman v�lisen� k�ytetyn 25 % :n rajan. Sammalis-

ta tavataan sein�- ja kynsisammalia sek� r�me-, korpi- ja pallorahkasammalta. Puolukan peitt�-

vyys vaihtelee suuresti. R�mevarpuja esiintyy korkeintaan yksitt�isi�. Kentt�kerroksen muita la-

jeja ovat pallosara, mets�korte, lakka, mets�lauha ja mustikka. Pohjoisella kuviolla esiintyy ojien 

l�heisyydess� ja mets�koneen ajourilla my�s mustikkaturvekankaiden tunnuslajia, mets�alve-

juurta. Selvitysalueen it�osissa puolukkaturvekankaiden puusto on nuorta. M�nnyn seassa kas-

vavat koivut on paikoin hakattu, ja vesaikon muodostus runsasta.  

 

Mets�saarekkeet 

Selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsee kolme mets�saareketta. Mets�saarekkeiden kasvillisuus on 

mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta (kuva 6). L�ntisess� mets�saarekkeessa kasvaa varttu-

nutta sekamets�� (kuusi, m�nty, koivu, haapa). It�isten mets�saarekkeiden puusto on p��osin 

nuorta m�nty� ja koivua. Isoimman saarekkeen etel�osissa my�s kuusi on runsas. Etenkin nuo-

ren puuston alueilla kentt�kerroksen varvusto on ep�yhten�inen ja mets�kastikka yleinen. Pen-

saskerroksessa kasvaa pihlajaa.  

 

Tervajoen ymp�rist� 

Tervajoen vesi on tummaa ja sameaa. Yl�juoksulla, selvitysalueen rajalla uoman vesim��r� oli 

loppukes�st� hyvin pieni. Uoma levenee kohti alajuoksua. Vesiuomassa kasvaa vehkaa, purovi-

taa, palpakoita, ratamosarpiota ja pikkulimaskaa. Rantapalteilla esiintyy korpikarhunsammalta, 

sek� korpi- ja viitarahkasammalta. Uoman reunamille on ominaista tuuhea viita- ja korpikastik-

kakasvusto (kuva 1). My�s luhtar�lli, nurmilauha, mets�alvejuuri, korpi- ja suo-orvokki esiintyv�t 
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runsaina. V�h�lukuisempaa lajistoa ovat kurjenjalka, terttualpi, r�nsyleinikki, mesiangervo, jou-

hivihvil�, hiirenporras, vadelma, karhunputki, suo-ohdake, maitohorsma, korpi-ja mets�imarre. 

Rantakasvillisuutta reunustavat turvekankaat. Yleisimmin esiintyy kakkostyypin mustikkaturve-

kangasta. Puusto muodostuu usein tihe�ss� kasvavasta nuoresta hieskoivusta ja harmaalep�st�. 

L�nness� jokirannan turvekankailla kasvaa my�s varttunutta puustoa. Kentt�- ja pohjakerroksen 

kasvillisuus on hyvin v�h�ist�. Tyyppilajeja ovat mets�alvejuuri, riidenlieko, mets�t�hti, nurmi-

lauha ja harmaasara. Isovarpuinen suokasvillisuus ylt�� usein hyvinkin l�helle Tervajokea.  

 

4. ARVOKKAAT ELINYMP�RIST�T JA UHANALAISET LAJIT 

4.1 Uhanalaiset suoluontotyypit 
 

Suomen ymp�rist�keskus on selvitt�nyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien luonto-

tyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimm�inen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Poh-

jois-Suomen, Etel�-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien m��r�ytyminen perustuu 

havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin kyseisen luontotyypin esiintymien m��r�ss� ja laadussa 

sek� tyypin yleisyyteen nykyhetkell�. Suot olivat arvioinnissa mukana yhten� seitsem�st� p��-

ryhm�st�. Soiden jako eri tyyppeihin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa perustuu perintei-

seen kasvitieteelliseen suoluokitukseen (mm. Eurola 1995), mutta poikkeaa t�ss� kasvillisuussel-

vityksess� k�ytetyst� Eurolan (1995) tyypityksest� jonkin verran. Uhanalaisuusluokituksessa ja-

ko tyyppeihin on karkeampi ja termien Oligo-, meso- ja eutrofinen sijaan on k�ytetty k�sitteit� 

karu, ruohoinen ja lettoinen.  

Eniten soiden uhanalaistumiseen ovat vaikuttaneet mets�ojitukset. Soiden luontaista rakennetta 

ja vesitaloutta ovat rikkoneet my�s muut mets�nk�sittelytoimenpiteet sek� yhdyskunta- ja vesi-

rakentaminen. Voimakkaimmin viimeisimm�n 50 vuoden aikana ovat taantuneet lettokorvet, -

r�meet, -nevar�meet sek� useimmat avolettotyypit. Lis�ksi sarar�meet ja korvet harvinaistuivat 

jo ennen 1950-lukua, kun viljaviksi tunnettuja ymp�rist�j� raivattiin pelloiksi. Suoluontotyypeist� 

noin puolet on arvioitu nykyisell��n valtakunnallisesti uhanalaisiksi. Etel�-Suomessa s�ilyviksi 

(LC) suoluontotyypeiksi on m��ritetty ainoastaan keidasr�meet ja rahkar�meet. Kaikki muut tyy-

pit on arvioitu Etel�-Suomessa uhanalaisiksi tai silm�ll�pidett�viksi. Kaikkein uhanalaisimmiksi eli 

��rimm�isen uhanalaisiksi (CR) on luokiteltu kaikki lettoiset tyypit, l�hdelehtokorvet ja maanko-

hoamisrannikon harmaalepp�luhdat. Eniten uhanalaisia suoluontotyyppej� on korvissa, neva- ja 

lettokorvissa sek� letoissa.  

Selvitysalueen kasvillisuus on p��osin voimakkaasti ojituksien muuttamaa eik� luonnontilaisia 

suoluontotyyppej� esiinny. Selvitysalueen l�hell� luonnontilaa s�ilyneet laikut ovat tyypilt��n kei-

dasr�mett�, joka luokiteltu Etel�-Suomessa s�ilyv�ksi (LC) suoluontotyypiksi.  

 

4.2 Muut arvokkaat elinymp�rist�t 
 

Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 ¤:n mukaisia luontotyyppej�, mets�lain 10 ¤:n 

tarkoittamia erityisen t�rkeit� elinymp�rist�j�, eik� vesilain 15 a tai 17 a ¤:n mukaisia kohteita. 

Tervajoensuolla sijaitsevat mets�saarekkeet ovat puustoisten ojitusalueiden ymp�r�imi� eiv�tk� 

n�in ollen t�yt� mets�lakikohteen edellytyksi�. L�hin suojelualue, Vuotsinsuon Natura-alue 

(FI0500004, SCI) sijaitsee noin 1,6 kilometrin et�isyydell� selvitysalueesta Tervajoensuon kaak-

koispuolella. 440 hehtaarin laajuinen Vuotsinsuon Natura-alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan 

(SSO060160) ja pieni osa sit� on suojeltu yksityisen� suojelualueena (YSA062028). Selvitysalu-

een ja Vuotsinsuon Natura-alueen v�liin j�� pitk�lle kuivunutta mets�ojitusaluetta ja sit� halkova 

valtatie 5. Et�isyydest� ja maaston ominaispiirteist� johtuen suunnitellulla turvetuotannolla ei ar-

vioida olevan vaikutuksia Vuotsinsuon natura-alueeseen. Muut suojelualueet (Pajulampi 

YSA202799; Lamminpohjan suojelualueet FI0500143, YSA205061, YSA062550) sijaitsevat yli 

kolmen kilometrin et�isyydell� selvitysalueesta.  
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4.3 Uhanalaiset ja harvinaiset eli�lajit 
 

Suomen ymp�rist�keskuksen Eli�lajit -tietoj�rjestelm�n mukaan selvitysalueelta tai sen v�litt�-

m�st� l�heisyydest� ei ole tiedossa uhanalaisten eli�iden esiintymi� (rekisteripoiminta 

28.6.2010). My�sk��n maastok�ynnin yhteydess� ei havaittu luonnonsuojelulain (46 ¤) mukaisia 

uhanalaisia lajeja tai luonnonsuojelulain (42 ¤) nojalla rauhoitettuja kasvi- tai sammallajeja. Alu-

eellisestikaan uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2001) ei havaittuun kasvilajistoon kuulu. Tervajoen-

suolla puolukkaturvekankaalla kasvava pallorahkasammal kuuluu Suomen kansainv�lisiin vastuu-

lajeihin (Rassi ym. 2001).  

 

5. MAISEMA JA VIRKISTYSARVOT 

Tervajoensuo on maisemallisesti sulkeutunutta. Ojitusalueen puusto muodostaa paikoin jopa ti-

heik�it�. Selvitysalueella ei esiinny ollenkaan avosuota. Tervajoensuo on helposti saavutettavissa 

l�heisilt� teilt�. Mets�ojituksen aiheuttamat muutokset kasvillisuudessa ovat kuitenkin heikent�-

neet suon maisemallista ja virkistysarvoa. Ojituksia seuranneen kuivumisen johdosta lakalle ja 

karpalolle soveltuvan elinymp�rist�n pinta-ala on pienentynyt ja kasvuolosuhteet ovat heikenty-

neet. Marjantuotannon kannalta alueen arvo lieneekin v�h�inen. Selvitysalueen l�heisyydess� si-

jaitsevien hiekkateiden (Lahnalahdentien, Vilholanniementien ja l�nsipuolisen mets�autotien) 

varrella on ampumalavoja. L�hin asutus sijaitsee noin 300 metrin et�isyydell� selvitysalueesta, 

Tervajoensuon l�nsipuolella.  

 

6. JOHTOP��T�KSET 

Selvitysalue on kokonaan ojitettu ja sen kasvillisuus muodostuu karuista lyhytkortisten ja isovar-

puisten suotyyppien muuttumista sek� turvekankaista. Noin puolet selvitysalueen pinta-alasta on 

kuivunut turvekankaiksi. Suon kuivuminen on edistynyt heikoimmin alueen keski- ja l�nsiosissa. 

Tervajoensuon keskeisiss� osissa rahkasammalpeite on s�ilynyt l�hes yhten�isen� tai peitt�� v�-

hint��n puolet pohjakerroksesta. Kasvillisuus on kuitenkin p��s��nt�isesti muuttunut merkitt�-

v�sti alkuper�isest�. Alueella on s�ilynyt muutamia pieni� (ja maksimissaankin alle 10 hehtaarin) 

laikkuja, joilla kasvillisuuden muutokset ovat v�h�isi�, rajoittuen l�hinn� parantuneeseen puus-

ton kasvuun. Lis�ksi osa alueen varputurvekankaista on s�ilytt�nyt isovarpur�meille ominaisen 

ulkoasun alkuper�isen kaltaisena. Suon nykyinen ravinnetaso on alhainen, eik� se ylit� ombrotro-

fiaa lukuun ottamatta Tervajoenymp�rist�� ja joitain turvekankaita.  

Selvitysalueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppej� eik� mets�lain tai vesilain 

suojaamia ymp�rist�j�. Tervajoensuolla ei my�sk��n esiinny luonnontilaisena tai luonnontilaisen 

kaltaisena s�ilyneit� uhanalaisia suoluontotyyppej�.  

 

 

Hollolassa, 30. syyskuuta 2010 

Ramboll Finland Oy 

 

  

Tarja Ojala   Katariina Urho 

biologi   fil. yo 
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Liite 1. Selvitysalueen sijainti 
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Liite 2. Selvitysalueen kasvillisuuskuviot peruskartalla. 

 

 

 

 

LkRmu = lyhytkorsir�memuuttuma 
KeRmu = keidasr�memuuttuma 

KeRoj = keidasr�meojikko 

TRmu = tupasvillar�memuuttuma 

PsKRmu = pallosarakorpir�memuuttuma 

Ptkg I = ykk�styypin puolukkaturvekangas 

Ptkg = puolukkatuvekangas 

Vrtkg = varputurvekangas 

Mtkg II = kakkostyypin mustikkaturvekan-

gas 

tkg = turvekangas  
MT = tuore kangas 
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Liite 3. Selvitysalueen kasvillisuuskuviot ilmakuvapohjalla. 

 

 

 

LkRmu = lyhytkorsir�memuuttuma 
KeRmu = keidasr�memuuttuma 

KeRoj = keidasr�meojikko 

TRmu = tupasvillar�memuuttuma 

PsKRmu = pallosarakorpir�memuuttuma 

Ptkg I = ykk�styypin puolukkaturvekangas 

Ptkg = puolukkatuvekangas 

Vrtkg = varputurvekangas 

Mtkg II = kakkostyypin mustikkaturvekan-

gas 

tkg = turvekangas  
MT = tuore kangas 
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Liite 4. Selvitysalueella havaittuja kasvilajeja. 
 

Putkilokasvit: 

 

Agrostis canina   luhtar�lli 

Alisma plantago-aquatica   ratamosarpio 

Alnus incana    harmaalepp� 

Andromeda polifolia   suokukka 

Angelica sylvestris   karhunputki 

Athyrium filix-femina   hiirenporras 

Betula nana    vaivaiskoivu 

Betula pubescens   hieskoivu 

Betula pendula   rauduskoivu 

Calamagrostis arundinacea   mets�kastikka 

Calamagrostis canescens   viitakastikka 

Calamagrostis purpurea   korpikastikka 

Calla palustris    vehka 

Calluna vulgaris   kanerva 

Carex canescens   harmaasara 

Carex globularis   pallosara 

Carex lasiocarpa   jouhisara 

Carex rostrata   pullosara 

Chamaedaphne calyculata   vaivero 

Cirsium palustre   suo-ohdake 

Deschampsia cespitosa   nurmilauha 

Deschampsia flexuosa   mets�lauha 

Drosera rotundifolia   py�re�lehtikihokki 

Dryopteris carthusiana   mets�alvejuuri 

Empetrum nigrum   variksenmarja 

Epilobium angustifolium   maitohorsma 

Epilobium palustre   suohorsma 

Equisetum hyemale   kangaskorte 

Equisetum sylvaticum   mets�korte 

Eriophorum vaginatum   tupasvilla 

Filipendula ulmaria   mesiangervo 

Galium palustre   rantamatara 

Gymnocarpium dryopteris   mets�imarre 

Juncus filiformis   jouhivihvil� 

Ledum palustre   suopursu 

Linnaea borealis   vanamo 

Luzula pilosa    kev�tpiippo 

Lycopodium annotinum   riidenlieko 

Lysimachia thyrsiflora   terttualpi 

Lysimachia vulgaris   ranta-alpi 

Maianthemum bifolium   oravanmarja 

Orthilia secunda   nuokkutalvikki 

Oxalis acetosella   k�enkaali 

Phegopteris connectilis   korpi-imarre 

Phragmites australis   j�rviruoko 

Picea abies    kuusi 

Pinus sylvestris   m�nty 

Populus tremula   haapa 

Potamogeton alpinus   purovita 

Potentilla palustris   kurjenjalka 

Pyrola rotundifolia   isotalvikki 

Ranunculus repens   r�nsyleinikki 

Rhamnus frangula   paatsama 

Rubus chamaemorus   hilla 

Rubus idaeus    vadelma 
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Rubus saxatilis   lillukka 

Salix aurita    virpapaju 

Salix phylicifolia   kiiltopaju 

Sambucus racemosa   terttuselja 

Scutellaria galericulata   luhtavuohennokka 

Solidago virgaurea   kultapiisku 

Sorbus aucuparia   pihlaja 

Sparganium sp.   palpakot 

Stellaria graminea   hein�t�htim� 

Trientalis europaea   mets�t�hti 

Vaccinium microcarpum   pikkukarpalo 

Vaccinium myrtillus   mustikka 

Vaccinium oxycoccos   isokarpalo 

Vaccinium uliginosum   juolukka 

Vaccinium vitis-idaea   puolukka 

Viola epipsila    korpiorvokki 

Viola palustris    suo-orvokki 

 

 

Sammalet ja j�k�l�t: 

 

Aulacomnium palustre   suonihuopasammal 

Cladina sp.    poronj�k�l�t 

Cladonia sp.    torvij�k�l�t 

Dicranum bergeri   r�mekynsisammal 

Dicranum polysetum   kangaskynsisammal 

Dicranum scoparium   kivikynsisammal 

Hylocomium splendens   kerrossammal 

Marchantia polymorpha   palokeuhkosammal 

Mylia anomala    rahkan�ivesammal 

Pleurozium schreberi   sein�sammal 

Polytrichum commune   korpikarhunsammal 

Polytrichum strictum   r�mekarhunsammal 

Sphagnum angustifolium   r�merahkasammal 

Sphagnum balticum   silm�kerahkasammal 

Sphagnum capillifolium   kangasrahkasammal 

Sphagnum cuspidatum   kuljurahkasammal 

Sphagnum fimbriatum   viitarahkasammal 

Sphagnum fuscum   ruskorahkasammal 

Sphagnum girgensohnii   korpirahkasammal 

Sphagnum magellanicum   punarahkasammal 

Sphagnum majus   vajorahkasammal 

Sphagnum riparium   haprarahkasammal 

Sphagnum rubellum   rusorahkasammal 

Sphagnum russowii   varvikkorahkasammal 

Sphagnum wulfianum   pallorahkasammal 
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Liite 5. Valokuvia selvitysalueelta  
 

 

 
Kuva 1. Tervajoki. 

 

 

 
Kuva 2. Selvitysalueen l�nsiosassa Tervajoen ymp�rist�n turvekankaiden puusto on varttunutta. 
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Kuva 3. Isovarpur�meest� kehittynytt� varputurvekangasta.   

 

 

 
Kuva 4. Nevar�mesyntyist� varputurvekangasta selvitysalueen etel�osassa. 
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Kuva 5.Puolukkaturvekangasta. 

 

 

 
Kuva 6. Mets�saarekkeen puustoa. 
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Kuva 7. Lyhytkortisesta suotyypist� kuivunutta muuttumaa.  

 

 

 
Kuva 8. Keidasr�meojikkoa. 
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Kuva 9. Ruskorahkasammalvaltaista keidasr�memuuttumaa.  
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Liite 6. Valokuvien ottopaikat. 
 

 


