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1.  Johdanto  

 

Tämä luontoselvitys on tehty Kuusamon kunnan Rukajärven kylän Viipusjärven ranta-
asemakaavaa varten. Raportti on koottu alueelta tehdyistä selvityksistä, joita on 
täydennetty kasvillisuusinventoinnilla maastokäynnillä 9.9.2003.  

 

2. Geomorfologia, kallio- ja maaperä  

 

Rukan yleiskaavan geomorfologisen selvityksen mukaan (Kemiläinen 2000) 
Viipusjärven alueen korkokuvassa vallitsevana on kallioperän kulumiskorkokuva.  
Maaperän osuus pinnanmuodoista on toissijainen (paljaat kallioalueet ja ohuen 
peitemoreenin alueet). Kallioperältään selvitysalue on kvartsiittia ja Valkeaisen 
koillispuolella vihreäkiveä. Selvitysalueen luoteisosassa mannerjäätikön sulamisvesien 
aikaansaama korkokuva on vallitsevana (sulamisvesien kerrostamat tai kuluttamat 
muodot). Törikänlammen itäpuolella, Valkeaisen itä- ja länsipuolella sekä Viipusjärven 
itäpuolella on mannerjäätikön muovaamia kallion lakia ja Valkeaisenvaaralla 
mannerjäätikön muovaamia kourulaaksoja. Viipusvaara on merkittävä kallioperän 
kohouma. Vaaran korkeus on 321,4 mpy. Viipusjärvi ja Valkeainen ovat 
mannerjäätikön muovaamia kaarialtaita. Vaarojen väliin lampien rannoille on 
muodostunut suota. 
 
Selvitysalueesta suurin osa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiksi kallioalueiksi 
(Husa ym. 2001) luokiteltuihin kohteisiin. Valtavaaran-Valkeisenvaaran kallioalue on 
geologisilta, biologisilta ja maisema-arvoiltaan hyvin/erittäin merkittävä kohde. Alueen 
kallioperä vaihtelee Rukatunturin kvartsiittimuodostuman ortokvartsiiteista 
amfiboliliuskemuodostuman emäksisiin vulkaniitteihin ja mustaliuskeisiin. Kallioperän 
kalkkipitoisten juonien kohdalla kasvillisuudessa esiintyy vaateliasta lajistoa.  
 

3. Vesistöt 

 

Selvitysalueella on kolme pientä järveä, Viipusjärvi, Valkeainen ja Törikänlampi. Alueen 
eteläosassa virtaa Salmilammesta Viipusjärveen laskeva puro. Puron varressa on 
ylempänä rinteessä hakattu metsää. Alempana puro on luonnontilainen. Viipusjärven 
tilaa ja veden laatua ovat selvittäneet Näpänkangas ym. (1999) tutkimuksessaan 
Kuusamon keski- ja pohjoisosan vesistöjen tilasta. Tutkimuksen mukaan Viipusjärvi on 
kirkasvetinen ja ravinteisuudeltaan rehevä järvi. Vedenlaatu järvessä on tyydyttävä. 
Vesistön rehevyyttä ilmentävät korkeat a-klorofyllipitoisuudet sekä runsaat 
leväesiintymät, jotka ilmenevät kohonneina sameusarvoina. Tutkimuksen aikana 
vuosina 1997 ja 1998 järven happitilanne oli kevättalvella heikko. Viipusjärvessä 
alusveden happitilanne oli heikko myös kesäkerrostuneisuuden loppuvaiheessa. 
Kesällä alusveden happitilanne oli kuitenkin varsin hyvä. Selvityksen mukaan 
Viipusjärven tilan parantamiseksi tulisi vesistöön tulevaa ulkoista ravinnekuormitusta 
vähentää. Silloin järven oma levätuotanto, orgaanisen aineksen sedimentaatio ja 
orgaanisen aineksen hajotuksen aiheuttama hapenkulutus vähenisivät ja pohjan 
sedimentin happitilanne paranisi.  
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Viipusjärven ja Törikänlammen luoteisosa kuuluu pohjavesialueeseen. Viipusjärven 
länsirannalla sijaitsee vedenottamo. 
 

 
 
Kuva 1. Valkeainen, taustalla Valkeaisenvaara. 
 

4. Maisema 

 
Selvitysalue kuuluu maisemamaakunnallisesti Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan ja 
maisemaseudullisesti Kuusamon vaaraseutuun. Kuusamon vaaramaisemat ovat jylhiä. 
Seudun pinnanmuotoja luonnehtii luode-kaakko suuntaisten drumliinikenttien runsaus 
sekä monet samansuuntaiset ja länsi-itä –suuntaiset selväpiirteiset harjujaksot. 
Drumliinit ovat jääkauden aikana syntyneitä muodostelmia, jotka ovat syntyneet kun 
mannerjäätikkö on liikkuessaan kuljettanut pohjamoreenia ja kasaannut sitä liikkeen 
suuntaisesti pitkänomaisiksi muodostelmiksi esimerkiksi kalliosydämen ympärille. 
Drumliinien väleihin on muodostunut pieniä aapasoita tai järviä.  
 
Selvitysalueen itäosa, Valkeaisenvaara ja Valkeaisenlampi, sisältyy Pohjois-
Pohjanmaan arvokkaaksi luokiteltuun Virkkulan-Rukan maisema-alueeseen. Ruka-
Valtavaaran alue suuntautuu Rukalta koilliseen yhtenäisenä vaarajonona ja on Pohjois-
Pohjanmaan korkeinta aluetta. Valtavaara ja sen länsipuolinen moreenin peittämä 
kumpuileva metsämaasto sekä kallioiset Valkeisenvaaran ja Salmilamminvaaran alueet 
ovat luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti hyvin arvokkaita. Louhikkoiset ja 
jyrkänteiset kvartsiittiseinämät erottuvat puuston seasta lähiympäristöön. Matalampia 
jyrkänteitä esiintyy siellä täällä. Valtavaara-Konttasen alue on säilynyt luonnontilaisena, 
koska tehokas rakentaminen Rukan alueella on keskittynyt suhteellisen suppealle 
alueelle.  
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5. Kasvillisuus 

5.1 Kasvillisuuden päätyypit 

 

Kuusamon seutu kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. 
Lämpöilmastoltaan seutu on varsin mantereista, mutta kosteusoloiltaan mereistä. 
Ilmaston mantereisuus näkyy suurina eroina kuukausien keskilämpötiloissa. Talvet 
ovat kylmiä ja sadetta tulee suhteellisen runsaasti. Ilmastolliset erityispiirteet korostuvat 
paikallisten korkeusvaihtelujen vuoksi ja näkyvät selvästi kasvillisuudessa. Vaaroilla 
kasvaa vierekkäin pohjoista, eteläistä ja itäistä lajistoa. Metsät ovat yleensä karuhkoja 
variksenmarja-puolukkatyypin tai variksenmarja-mustikkatyypin kuusikoita. 
Kalliokasvillisuus on pääosin oligotrofista. Karussa luonnossa on paikoin rehevää ja 
maan kalkkiperäisyyteen viittaavaa kasvillisuutta, kuten lehtoja, lettosoita ja niittyjä, 
erityisesti Pohjois-Kuusamon letto- ja lehtokeskuksen alueella. 
 

5.1.1 Metsät 

 

Metsäkasvillisuuden aluejaossa Kuusamon seutu luetaan pohjoisboreaaliseen 
havumetsävyöhykkeeseen omana suhteellisen kosteailmastoisena lohkonaan. 
Metsäkasvillisuusvyöhykejaossa Kuusamo kuuluu Peräpohjolaan. Sekä kuivissa että 
tuoreissa kangasmetsissä puusto on eteläisempiin vyöhykkeisiin verrattuna 
harvempaa, hidaskasvuisempaa ja matalampaa. Kuivia (kanervatyypin kankaita) 
edustavat mustikka-kanerva-jäkälätyyppi (Myrtillus-Calluna-Cladina-tyyppi MCClT) ja 
kuivahkoja (puolukkatyypin) kankaita variksenmarja-mustikkatyyppi (Empetrum-
Myrtillus-tyyppi, EMT), joka on yleisin tyyppi Kuusamon alueella. Tuoreita 
(mustikkatyypin) kankaita edustaa paksusammaltyyppi eli kerrossammal-
mustikkatyyppi (Hylocomnium-Myrtillus-tyyppi, HMT). Kalkkialueilla voi esiintyä 
lehtomaisia kankaita, metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiä (Geranium-Myrtillus-tyyppiä, 
GMT) ja jopa lehtoja. 

 
Selvitysalueella metsät ovat suurimmaksi osaksi luonnontilaisia. Alueen 
kaakkoispuolella metsää on hakattu. Metsät ovat kangasmetsiä, tyypiltään kuivaa, 
kuivahkoa tai tuoretta kangasta. Lehtomaista metsää on Viipusjärveen laskevan puron 
varrella selvitysalueen eteläreunalla. Kuivan kankaan kasvillisuutta esiintyy pääasiassa 
jyrkillä kallioisilla rinteillä. Valtapuulajina on mänty (Pinus sylvestris), mutta koivua 
(Betula pendula) ja kuustakin (Picea abies) on joukossa. Puusto on harvaa. 
Aluskasvillisuudessa vallitsevat jäkälät ja varvut, kuten puolukka (Vaccinium vitis-
idaea) ja mustikka (Vaccinium myrtillus). Suurin osa selvitysalueen metsistä on 
tyypiltään kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. Aluskasvillisuudessa vallitsevat 
varvuista puolukka ja mustikka, alempana rinteessä on paikoin suopursua (Ledum 
palustre) ja juolukkaa (Vaccinium uliginosum). Sammalista yleisin on seinäsammal 
(Pleurozium schreberi). Tuoretta kangasmetsää on vaarojen väleissä rinteiden 
alaosissa. Pääpuulajina on mänty ja soiden reunamilla kuusi. Mustikka on varvuista 
yleisin.  
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Kuva 2. Viipusvaaralta. Alempana rinteessä on tuoretta kangasta. 
 
Viipusjärveen laskevan puron varsi on saniaislehtoa. Puro on selvitysalueella 
luonnontilainen. Molemmin puolin puroa on vanhaa kuusikkoa. Puronvarren 
kasvillisuus on rehevää, siellä kasvaa mm. Koillismaalla vaarantunutta velholehteä 
(Circaea alpina) sekä silmälläpidettävää kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris). 
 

5.1.2 Suot 

 
Suoaluejaossa Kuusamo kuuluu Peräpohjolan aapasuoalueeseen ja on Peräpohjolan 
ja Pohjanmaan aapasuoalueiden vaihettumisvyöhykettä.  Soita on Kuusamon alueella 
paljon. Aapasoista on seudulle luonteenomaisena alatyyppinä erotettu Kuusamon 
rinnesuot. Aapasuot ovat syntyneet paikoille, jonne valumavedet kerääntyvät ja missä 
maa jäätyy voimakkaasti. Aapasuot ovat laaja-alaisia ja ainakin keskiosastaan avoimia, 
reunoilla on usein rämeitä ja korpia. Aapasuon keskusta on reunoja alempana. 
Aapasuot ovat ohutturpeisia ja pääosa turpeesta on saraturvetta. Selvä rimpisyys ja 
jänteisuus on tyypillistä aapasoille. Kuusamon kalkkialueilla esiintyy monipuolista 
lettokasvillisuutta ja erityisesti rinneletot luonnehtivat aluetta. Täällä runsaana 
esiintyvien erikoisten lettovaltaisten rinnesoiden syntyyn ovat vaikuttaneet 
poikkeukselliset ilmasto-olosuhteet.  
 
Selvitysalueella on suota Viipusjärven ja Törikänlammen rannoilla alavimmilla kohdin. 
Suot ovat enimmäkseen rämettä. Avosuota, saravaltaista nevaa, on aivan lampien 
rannoilla. Puista soiden reunamilla kasvaa kuusta, mäntyä ja koivua ja pensaista kiilto- 
ja pohjanpajua (Salix phylicifolia ja Salix lapponum). Aluskasvillisuudessa on runsaasti 
ruohoja. Törikänlammen luoteisosan suo on rehevää ja keskiosastaan lähteistä. 
Kalkkivaikutteisuus näkyy kasvillisuuden rehevyydessä.  Mm. mähkä (Selaginella 
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selaginoides) ilmentää suon ravinteisuutta. Suo rajautuu pohjoisreunastaan jyrkkään 
kallionseinämään. 
 
Pohjoisosastaan selvitysalue rajautuu Törikänlammen pohjoisrannan rinnesuohon. 
Rehevältä lettosuolta alueen ulkopuolelta löytyi uhanalainen kaitakämmekkä 
(Dactylorhiza traunsteineri). 
 
 

5.1.3 Rannat 

 
Selvitysalueella sijaitsevien kolmen järven rannat ovat kasvillisuudeltaan pääasiassa 
kuivahkoa kangasta. Rannassa on paikoin kapea sara-, järvikorte-, tai 
järviruokovyöhyke. Viipusjärven ja Törikänlammen rannoilla on myös suota.   
 
 

6. Eläimistö  

 

Selvitysalueen eläimistöstä ei ole tehty selvityksiä. Mäkelä (1994) on tutkimuksessaan 
selvittänyt alueen itäpuolella sijaitsevan Valtavaaran linnustoa. Kuusamon Valtavaaran 
seutu on eteläisten, pohjoisten ja itäisten lajien kohtauspaikka. Rukaa lukuun ottamatta 
metsät ovat lähes luonnontilaisia. Valtavaaran alueella tavattiin viitenä tutkimuskesänä 
74 lintulajia. Valtavaaralla on merkittävä linnustonsuojelullinen arvo. Linnustoon kuuluu 
valtakunnallisesti erittäin harvinaisia lajeja, mm. itäinen sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) 
ja vanhojen metsien lajisto on runsaslukuinen. 
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7. Luonnonsuojelulaki, metsälaki ja vesilaki  

 

Kaavoitettavalla alueella ei ole suojelualueita. Arvokkaita luontokohteita ovat mm. 
luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain mukaan suojellut kohteet. Muita 
huomionarvoisia kohteita ovat esimerkiksi lajistoltaan rikkaat tai erityiset alueet, jotka 
voivat olla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Selvitysalueella ei ole 
luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamia luontotyyppejä.  

 
Metsälain mukaan suojeltuja ovat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät ja 
vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. 
Suunnittelualueella on avokallioita. Metsälakia sovelletaan kaikissa talousmetsissä, 
myös vahvistetun yleiskaavan maa- ja metsätalousalueilla. Muilla kaava-alueilla ja 
luonnonsuojelualueilla laki ei päde. Kallioalueet olisi kuitenkin hyvä ottaa huomioon 
rakentamista suunniteltaessa.  

 
Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä ovat:  

- luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osilta jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt,  

- pähkinäpensaslehdot,  

- tervaleppäkorvet,  

- luonnontilaiset hiekkarannat,  

- merenrantaniityt,  

- puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit,  

- katajakedot,  

- lehdesniityt,  

- avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 

 

Vesilain mukaan suojeltuja ovat:  

- enintään 10 ha suuruiset fladat ja kluuvijärvet,  

- muualla kuin Lapin läänissä enintään 1 ha suuruiset lammet ja järvet,  

- luonnontilaiset lähteet,  

- muualla kuin Lapin läänissä sijaitsevat luonnontilaiset uomat, joita ei katsota 

vesistöksi 

 

Metsälain mukaan suojeltuja ovat monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä 
elinympäristöinä luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset: 
- lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien 
välittömät lähiympäristöt, 
- ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet, lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot, 

- rehevät lehtolaikut, 

- pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla,  

- rotkot ja kurut, 

- jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät, 

- vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 
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Kuva 3. Puron varren 
saniaislehtoa.  

 
 
 

8. Arvokkaat kallio- ja maisema-alueet  

 

Selvitysalue kuuluu lähes kokonaisuudessaan Valtavaaran-Valkeaisenvaaran luonnon 
ja maiseman kannalta arvokkaiksi luokiteltuihin (Husa ym. 2001) kallioalueisiin. Alueen 
biologisen arvon on katsottu olevan erityisen merkittävä ja geologisen ja maisema-
arvon hyvin merkittäviä. Arvioitaessa kallioalueiden arvoa biologiseen arvoon 
vaikuttavat kallioalueen kasvillisuuden harvinaisuus, monipuolisuus ja edustavuus sekä 
eliölajiston esiintymien merkittävyys ja monipuolisuus. Eliölajistoon perustuva arvo 
määräytyy uhanalaisten ja muiden harvinaisten lajien kasvupaikkojen ja elinalueiden 
mukaan. Suurin osa selvitysalueen kasvillisuudesta on kuivaa kangasmetsää. Vaarojen 
välissä kosteammilla alueilla esiintyy vaativaa lajistoa.  
 
Geologinen arvo kuvaa kallioalueen merkitystä tutkimus- ja opetuskohteena sekä 
merkittävyyttä luonnontieteen tai erikoisuuden kannalta. Maisema-arvot on Husan ym. 
(2001) raportissa jaettu neljään osatekijään, jotka ovat kallioalueen suhteellinen 
korkeus, hahmottuminen ympäristöstä, alueelta avautuvat näköalat ja ympäristön 
maisemakuva sekä kallioalueen sisäinen maisemakuva. Selvitysalueen itäosa, 
Valkeaisenvaara, kuuluu arvokkaaksi luokiteltuun Virkkulan-Rukan maisema-
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alueeseen (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997). Suunnittelualueen maisemallisesti tärkeät 
kallioalueet on rajattu kasvillisuuskartalle. Kallioalueiden lisäksi selvitysalueen 
eteläosassa virtaava Viipusjärveen laskeva puro on arvokas luontokohde.  
 
 

9. Uhanalaiset lajit 

 

Uhanalaisten lajien suojelu turvataan luonnonsuojelulailla. Alueen uhanalaiset kasvilajit 
on selvitetty Rukan yleiskaavassa eikä alueelta ole löydetty uhanalaisia lajeja. 
Maastokäynnillä löytyi kuitenkin lettosuolta alueen pohjoispuolelta Törikänlammen 
rannalta uhanalaista kaitakämmekkää (Dactylorhiza traunsteineri), joka 
valtakunnallisessa uhanalaisten kasvien luokittelussa kuuluu luokkaan vaarantunut.  

 
Viipusjärveen laskevan puron varressa kasvaa velholehti (Circaea alpina), joka 
Koillismaan uhanalaisten kasvien selvityksen (1990) mukaan katsotaan alueellisesti 
vaarantuneeksi. Puron varressa kasvava kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) ei ole 
uhanalainen, mutta luokitellaan Koillismaalla silmälläpidettäviin, taantuneisiin lajeihin.  
 

10. Kulutuskestävyys 

 
Alueen kulutuskestävyyttä on selvitetty Rukan yleiskaavaa varten (2000). Tiedot 
kulutuskestävyydestä ovat peräisin yleiskaavakartasta 2000 ”Suojelukohteet ja muut 
rakentamista rajoittavat tekijät”. 
 
Turvealueita on Viipusjärven ja Törikänlammen rannoilla. Turvealueilla (rämeet, nevat, 
ojikot, muuttumat, turvepellot) heikko kantavuus/märkyys rajoittaa rakentamista. 
Kallioalueilla on kalliokasvillisuudella heikko kulutuskestävyys, kallion päällä oleva ohut 
maakerros kuluu helposti. Kallioalueita ovat alueen itäosassa lampien itäpuolella olevat 
vaarat. Jyrkänteillä yli 30% kaltevuus rajoittaa rakentamista. Tuoreen/lehtomaisen 
kankaan kulutuskestävyys on melko hyvä, kuivahkon kankaan kohtalainen ja kuivan 
kankaan heikko. 
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