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1JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen yhteydessä on retkeilty Vaasan läänin soilla vuosina 
1977-1989 tekemässä havaintoja suojelun arvoisista kohteista. Tutkimustark-
kuus vaihtelee alueen eri osissa. Suomenselän lounaisosa on käyty perus-
teellisesti läpi kesinä 1980-1982 ja kaikki ennestään tunnetut luonnontilassa 
säilyneet letot kesinä 1982-1984. Puutteellisimmin tutkittuja ovat rannik-
koseudut Kaskisten ja Vaasan sekä Oravaisten ja Kokkolan välillä n. 50 km:n 
levyisellä kaistalla. Myös Ahtärin-Töysän seutu ja Halsuan-Vetelin tienoot 
ovat jääneet vähälle huomiolle (kuva 1). Tutkimustarkkuus vaihtelee myös 
biotoopeittain: letot on tutkittu perusteellisesti ja mesotrofiset avosuot kob-
talaisen tarkasti. Karut nevat ja rämeet, korvet sekä luhdat ovat jääneet vä-
hemmälle huomiolle. 

Kuva 1. Maastossa tutkittujen soiden sijainti 
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Kirjallisuus- ja museonäytetiedot alunperin uhanalaisiksi arvelluista lajeista 
on pyritty tarkastamaan, jos ne vain ovat olleet paikallistettavissa. Valitetta-
vasti suurta osaa vanhoista havainnoista ei enää voi tarkastaa ylimalkaisten 
sijaintitietojen takia. Maastotutkimusten lisäksi on peruskartta- ja ilmakuva-
tulkinnalla selvitetty monien soiden nykytila. Jos on havaittu, että ne on oji-
tettu tai raivattu pelloksi, maastokäyntiä yleensä ei ole tehty. 

Tutkimusalueen eteläosa kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassuovyöhyk-
keeseen, keskiosa ja pohjoisosan rannikko Sisä-Suomen eksentristen keidas-
soiden vyöhykkeeseen ja koillisosa Pohjanmaan aapasoiden alueeseen 
(Ruuhijärvi & Hosiaisluoma 1989). Suurin osa alueesta on karua, ja suokas-
visto on laajoilla alueilla niukkalajista ja hyvin tavanomaista. Tosin taval-
lisetkin suokasvit ovat ojituksen takia kovasti harvinaistuneet Etelä-Suo-
messa. Valtakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymiä alueelta tunnetaan 
vain muutamia (Rassi ym. 1986, Suominen 1989). Suokasveista harvinaisia ja 
uhanalaisia läänitasolla ovat erityisesti lettojen lajit. Kalkkiesiintymien har-
vinaisuuden (Eskola ym. 1919) ja niukkojen kasvihavaintojen vuoksi aluetta 
on jopa pidetty luontaisena lettotyhjiönä (esim. Eurola 1980). Lettoja on ol-
lut tiedossa vain Vimpelin-Alajärven seudulta (Backman 1909) sekä Kälviän, 
Kannuksen ja Lohtajan alueelta (Valovirta 1949). Viime aikoina on lä~inistä 
kuitenkin löytynyt kohtalaisen monia reheviä soita, tosin useimmat pieniä 
sirpaleita ja rippeitä aikaisemmista laajemmista lettokokonaisuuksista (H. 
Heikkilä 1987). Eniten reheviä soita on kalkkiseuduilla Alajärven-Vimpelin-
Perhon alueella ja rannikolla Kälviällä. Lettoja on ollut laajalti myös Lohta-
jalla ja Kruunupyyssä, mutta ne on kaikki ojitettu jo vuosia sitten. Myös 
Kauhajoella on reheviä laikkuja lähinnä lähteisyydestä johtuen. Rannikon 
suot taas ovat nuoruudestaan johtuen rehevämpiä kuin läänissä keskimäärin, 
joskin letot puuttuvat sieltä pohjoisinta osaa lukuunottamatta jokseenkin ko-
konaan. Vaikka Vaasan läänin soiden uhanalaiset kasvit keskittyvätkin le-
toille, on joitakin vaatimattomiakin harvinaisuuksia, jotka viihtyvät karun-
puoleisissa korvissa ja oligotrofisellakin alustalla, jopa keidassoilla (Heikkilä 
& Lindholm 1988, 1989). 

Kaikkiaan tiedot Vaasan läänin suokasveista ovat vielä aika puutteellisia var-
sinkin sammalten osalta. Putkilokasvisto on sentään eräiltä seuduilta hyvin 
selvitetty. Uhanalaisista lajeista on tähän mennessä selvitetty vain valtakun-
nallisesti uhanalaisten putkilokasvien tilanne. 

Läänin soista kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan yli-
teensä 67. Niiden pinta-ala on yhteensä n. 33 500 ha. Lisäksi läänissä on 
kolme kansallispuistoa, Kauhaneva-Pohjankangas, Lauhavuori ja Salama-
järvi, jotka kaikki ovat merkittäviä alueellisesti uhanalaisten kasvien esiinty-
mäalueita. Muutamia lehtoihin liittyviä reheviä korpia ja lettojuotteja kuuluu 
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988, 
1989). 

Soidensuojelun perusohjelmassa (Komiteanmietintö 1980:15) uhanalaisiksi 
määritellyillä suokasvilajeilla ja suotyypeillä on läänin alueella melko vähän 
suojeltavaksi esitettyjä esiintymiä, eikä niistä kovinkaan moni ole vielä suo-
jeltu. Kaikkiaan kahdeksalla soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvalla alu-
eella on tiedetty kasvavan uhanalaisia lajeja. Monet läänin letoista ovat löy- 
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tyneet vasta soidensuojelun perusohjelman vahvistamisen ja seutukaavan laa-
timisen jälkeen. Tästä ja lettojen vähyydestä johtuen ovat monet lettokasvit 
läänitasolla uhanalaisia, vaikka niiden säilyminen Suomessa olisikin turvattu. 

2 TAUSTAA 

Ensimmäiset kunnolla dokumentoidut tiedot Vaasan läänin suokasveista saa-
tiin vuonna 1859, kun P.A. Karsten, A.J. Malmgren ja T. Simming retkeilivät 
Siipyyn ja Merenkurkun välisellä rannikkoalueella sekä sisämaassa Etelä-
Pohjanmaalla (Simming et al. 1861, Simming 1861a ja b). 1800-luvulla vielä 
Hellström (1879) ja Lauren (1896) keräsivät ja julkaisivat laajemmalti tietoa 
läänin suokasveista. Muuten on 1800-luvulta vain hajanäytteitä museoiden 
kokoelmissa. 

Backman (1909) teki laajan ja hyvän selvityksen Lappajärven ympäristön 
kasvillisuudesta ja kasvistosta. Hänen löydöistään suurin osa on niin hyvin 
dokumentoitu, että niitä on voitu vielä 1980-luvulla paikallistaa ja "löytää" 
uudelleen. 1900-luvun alussa kertyi runsaasti tietoa soista ja suokasveista 
Suomen Suoviljelysyhdistyksen suomaatutkimusten yhteydessä (Rancken 
1914, Waren 1922, 1924, Waren & Kotilainen 1923, Kotilainen 1924). Myös 
nämä tiedot ovat yleensä täsmällisesti paikannettavissa. Valitettavasti näiden 
tutkimusten rehevät suot on suurelta osin raivattu pelloksi tai ojitettu jo en-
nen II maailmansotaa. 

1920-luvulta lähtien teki A. Railonsala (1931, 1933, 1935, 1937,.1954, 1957) 
kasvistotutkimustensa yhteydessä läänin lounaisosissa ja Alavudella paljon 
havaintoja suokasveistakin, myös sammalista. J. Sarvela (1935) tutki 1920-lu-
vun lopulta alkaen Ilmajoen ja Kurikan kasvistoa, ja jatkaa työtään edelleen 
lisäksi Jurvan, Laihian, Isonkyrön, Seinäjoen, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ja-
lasjärven alueilla. A.V. Auer (1944) julkaisi havaintoja erityisesti Kälviän 
suokasveista. 

II maailmansodan jälkeen kasvistotutkimus oli suurimmassa osassa lääniä 
pitkään jokseenkin lamassa. Vain eräitä hajahavaintoja julkaistiin kasvil-
lisuustutkimusten yhteydessä (Brandt 1948, Ruuhijärvi 1960, Hosiaisluoma 
1961, Eurola 1962). Laajat kasvillisuustutkimukset kuitenkin selvittivät huo-
mattavasti kokonaiskäsitystä alueen suoluonnosta. Lisäksi Ostrobotnia aust-
ralis -yhdistyksen jäsenet keräsivät koko joukon näytteitä suokasveista erityi-
sesti rannikkoseudulta aina 1960-luvulle asti. 1960- ja 1970-luvuilla keräsi 
Tenho Kaattari runsaasti suokasvitietoja Toholammilta ja lähikunnista. 

1980-luvulla kasvistotutkimus on jälleen elpynyt. Suominen (1978) sekä 
Suominen & Varkki (1982, 1983, 1984) ovat tutkineet perusteellisesti Lauha-
vuoren seudun kasvistoa ja Varkki (1983, 1985) Kauhajoen ki.innan kasvistoa. 
Kasvistotietoja on kertynyt myös lääriin kansallispuistojen kasvillisuuskartoi-
tusten yhteydessä (Liedenpohja & Luttinen 1984, R. Heikkilä 1986) sekä 
eräiden kuntien teettämien luontoinventointien yhteydessä (Lundberg 1977, 
Axell 1979, Öling 1987, Talvitie & Heikkilä 1989, 1990). Uhanalaisten suo- 
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kasvien kannalta erityisen merkittävä on H. Heikkilän (1987) lettokasvil-
lisuustutkimus. 

3 KIITOKSET 

Seuraavat henkilöt ovat antaneet käyttööni julkaisemattomia tietoja havain-
noistaan: Jaakko Sarvela tutkimusalueeltaan (ks. edellä), Juha Suominen ja 
Alfred Varkki eri puolilta Etelä-Pohjanmaalta, Anneli Leivo Lauhavuorelta, 
Tauno Ulvinen Keski-Pohjanmaalta, Jarmo Laitinen Perhon-Vimpelin seu-
dulta, Bertil Färdig Keski-Pohjanmaan rannikolta ja Anssi Herttuala läänin 
itäosista. Erikoistutukija Tapio Lindholm, lehtori Heikki Saari, Fil. maist. 
Jaakko Sarvela, dos. Juha Suominen ja museonhoitaja Tauno Ulvinen lukivat 
käsikirjoitukseni ja paransivat sitä rakentavalla kritiikillään huomattavasti. 
Hanna Heikkilä jakoi kanssani maastotöiden ilot ja pettymykset kesinä 1983-
1989. Tämä tutkimus on osa Vaasan lääninhallituksen Vaasan vesi- ja ympä-
ristöpiiriltä tilaamasta Vaasan läänin uhanalaisten kasvien selvitystyöstä. 
Vaasan lääninhallituksen rahoitus kattoi matkakulut kesällä 1989. Kiitän 
lämpimästi kaikkia edellämainittuja ja muitakin työtäni edistäneitä. 

4 UHANALAISTEN LAJIEN ESITTELY 

Tässä luvussa esitellään Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit uhanalaisuus- 
luokittain. 	Hävinneistä, erittäin uhanalaisista ja vaarantuneista lajeista 
esitellään kaikki tunnetut entiset ja nykyiset kasvupaikat tutkimusalueella, le-
vinneisyys ja uhanalaisuustilanne koko Suomessa sekä pääpiirteitä kunkin la-
jin ekologiasta. Lajien ekologia- ja levinneisyyskuvaukset perustuvat pääosin 
Suureen kasvikirjaan (Jalas 1958, 1965, 1980), Hultenin (1971) kartastoon, 
Retkeilykasvioon (Hämet-Ahti ym. 1986), Uhanalaisten eläinten ja kasvien 
suojelutoimilcunnan mietintöön (Rassi ym. 1986), Länsi-Suomen lettojen kas-
villisuutta käsittelevään tutkimukseen (H. Heikkilä 1987) sekä omiin havain-
toihin. Tarkasteluun on otettu mukaan vain sellaisia lajeja, jotka tutki-
musalueella ovat ensisijaisesti suokasveja. Rajanveto on ollut monessa ta-
pauksessa vaikeaa. Toisaalta tarkastelun ulkopuolelle on jätetty monia leh-
tokasveja, jotka usein kasvavat myös lehtokorvissa (esim. Circaea alpina ja 
Matteuccia struthiopteris), toisaalta lajeja, jotka ovat yleisiä merenrannoilla 
mutta harvinaisia ja uhanalaisia sisämaan soilla (esim. Myrica gale ja Earn as-
sia palustris). Myös savisilla rannoilla sisämaassakin kasvava Triglochin 
palustris on suokasvina tutkimusalueella hyvin harvinainen ja uhanalainen. 

Kasvupaikkatiedot tutkimusalueella on esitetty luettelona kunnittain kustakin 
lajista. Kasvupaikkoja ei ole kuvattu kovin tarkasti eikä koordinaatteja mai-
nita tässä yhteydessä. Täsmällisemmätt tiedot tärkeimmistä esiintymistä ja 
niiden sijainnista esitetään luvussa 6 ja liitteessä 3. Kunkin kasvupaikka-
tiedon jälkeen on mainittu lähde, mistä tieto on peräisin. Kirjallisuustiedot 
on esitetty normaalina kirjallisuusviitteenä (esim. Sarvela 1935). Arkisto- ja 
museonäytetiedot esitetään kursivoituna seuraavasti: vuosiluku, havainnon 
tekijä, tiedon säilytyspaikka, esim. 1984 A. Herttuala, H. Tiedon/näytteen 
säilytyspaikkatiedoissa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 
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H 	Helsingin yliopiston kasvimuseo 
HFR 	Metsäntutkimuslaitoksen kokoelma 
HSI 	Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitoksen kokoelma 
OULU Oulun yliopiston kasvimuseo 
TUR 	Turun yliopiston kasvimuseo 
H-a 	Helsingin yliopiston kasvimuseon arkisto 
OULU-a Oulun yliopiston kasvimuseon arkisto 

Lisäksi kasvupaikkatiedoissa on käytetty seuraavia merkintöjä: Jos samalta 
paikalta on useita havaintoja samasta lajista, on tiedot ilmoitettu aikajärjes-
tyksessä erotettuna puolipisteellä toisistaan. Jos kasvia ei etsimisestä huoli-
matta ole löytynyt, mutta kasvupaikka on edelleen jäljellä, ja lajin esiintymi-
nen siellä vielä mahdollista, on vanhojen tietojen perässä maininta siitä 
(esim. 1984A. Herttuala, H; ei havaittu 1988). Jos kasvupaikkaa ei ole tarkas-
tettu 1980-luvulla eikä sen nykytila ole tiedossa, on esiintymätiedon lopussa 
X. Merkkiä ei ole käytetty paikkatiedoiltaan epätarkkojen vanhojen havain-
tojen yhteydessä, eikä silloin, jos esiintymän on syytä olettaa tuhoutuneen 
esimerkiksi ojituksen takia. Jos esiintymän tiedetään tai arvellaan hävinneen, 
on se aina mainittu kasvupaikkatiedon lopussa. 

Silmälläpidettävistä lajeista on esitetty tässä tutkimuksessa lajiluettelo ja yh-
teenveto lajien esiintymisestä Vaasan läänissä. Lisäksi kaikista käsitellyistä 
lajeista esitetään levinneisyyskartat Vaasan läänissä. 

HÄVINNEET 

Velttosara Carex laxa Wahlenb. 

Levinneisyys 
Velttosara on Suomessa pohjoinen laji, jonka eteläisimmät kasvupaikat ovat 
.Ähtärissä, Multialla, Leivonmäellä ja Toivakassa. Laji on katsottu Keski-
Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla erittäin uhanalaiseksi sekä Kuopion 
läänissä, Kainuussa, Oulun Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa vaarantuneeksi 
(Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Velttosara kasvaa rimpiletoilla ja mesotrofisilla rimpinevoilla, tyypillisesti 
harvakseltaan rimpien reunoilla rimpivihvilän, hoikkavillan ja jouhisaran seu-
rassa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kannus  Hirvineva (1936 V. Korn, H; hävinnyt) 
Lestijärvi  (Roivainen 1927; Alm & Kotilainen 1933; todennäköisesti hävin- 
nyt) 
Perho  Penninkilampi (1939A.L. Backrean, H; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vanhaa tietoa Lestijärveltä ei ole pystytty varmuudella paikantamaan. Mitä 
ilmeisimmin tämä velttosaran kasvupaikka on ojitettu. Kannuksen ja Perhon 
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kasvupaikat on ojitettu, ja laji on hävinnyt sieltä. Perhon - Lestijärven - Käl -
viän - Kannuksen alueella on vielä luonnontilassa mesotrofisia aapasoita, 
joilta lajin löytyminen on mahdollista. Sitä kannattaisi etsiä ainakin Salama-
järven kansallispuiston soilta, Lestijärven Lullonnevalta, Tuomikonnevalta ja 
Kivinevalta sekä Kälviän Kotkannevalta, Lähdenevalta ja Kannuksen Ete-
länevalta. 

Verikämmekkä Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O.F. Muller)P.D.Sell 

Levinneisyys 
Verikämmekkä on harvinainen punakämmekän alalaji, jota kasvaa letoilla 
Ahvenanmaalla sekä Pohjois-Karjalan - Länsi-Lapin välisellä kaistalla. 
Manner-Suomen länsiosan eteläisimmät kasvupaikat ovat Keski-Pohjan-
maalla. Rassin ym. (1986) mukaan verikämmekkä on Lapin eteläosaa lo-
kuunottamatta kaikkialla erittäin uhanalainen tai vaarantunut. Taksonomi-
sista vaikeuksista johtuen UHEKS-raportin levinneisyystiedot ovat osittain 
ristiriidassa Retkeilykasvion kanssa. 

Ekologia 
Verikämmekkä kasvaa tavallisesti melko vetisillä avoletoilla, joskus lettorä-
meillä. Se on kalkinsuosija. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Jurwa  (1859 A.I. Malmgren, H) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vanhaa verikämmekkälöytöä Jurvasta on mahdotonta enää paikallistaa tar-
kasti. On ilmeistä, että verikämmekkä on hävinnyt Vaasan läänistä. 

Pikkukihokki Drosera intermedia Hayne 

Levinneisyys 
Pikkukihokki on eteläinen mereistä ilmastoa suosiva laji. Suomessa se on 
yleinen vain lounaisrannikolla ja Ahvenanmaalla. Pohjoisimmat tunnetut 
löydöt on tehty Kokkolassa, Kannonkoskella ja Lieksassa. Laji on erittäin 
uhanalainen Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä sekä vaarantunut Hä-
meessä ja Keski-Suomessa (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Pikkukihokki on märkfen avointen ruoppapintojen laji, joka joskus kasvaa 
matalissa avovesirimmissäkin. Laji ei ole kovin vaatelias, Länsi-Euroopassa 
se kasvaa keidassoillakin. Suomessa se kuitenkin varsinkin pohjoisimmilla 
kasvupaikoillaan näyttää vaativan mesotrofista alustaa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Karijoki  (Simming et al. 1861:28; ilmeisesti hävinnyt) 
Kronoby,  Lill-Ämtträsks strand (1936 B. Klockars, H; Klockars 1937; hävin-
nyt) 
Kronoby  Långdalsträsk (1950 M. Malmberg & U. Widlund, H; hävinnyt) 
Veteli  (Bror Petterssonin havainto Klockarsim 1937 mukaan) 
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Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vanhat löydöt Karijoelta ja Vetelistä on ilmoitettu vain kunnan tarkkuudella, 
eikä sieltä ole kerätty näytettä. Löytöjen todenperäisyyttä tai säilymistä on 
mahdotonta enää tarkastaa. Långdalsträsket on täysin ojitettu ja pikkuki-
hokki on hävinnyt tältä pohjoisimmalta tunnetulta kasvupaikaltaan Suo-
messa. Lill-Ämtträsk tarkoittaa samaa paikkaa (Klockars 1937, 1947). Uu-
sien kasvupaikkojen löytyminen läänistä on aika epätodennäköistä. Lajia 
kannattaa kuitenkin pitää silmällä läänin koillisosan rehevien aapasoiden 
rimmiköillä, koska se on löytynyt aika läheltä Kannonkosken Heinäsuolta 
1988, sekä rannikon luhtasoilla. 

Vuorolehtihorsma Epilobium davuricum Fischer ex Hornem. 

Levinneisyys 
Vuorolehtihorsma on pohjoinen laji, Kainuun eteläpuolelta on vain muutama 
löytö, Pyhännältä, Kälviältä ja Juuasta. Laji ei ole missään kovin yleinen. Se 
on hävinnyt Pohjois-Karjalasta (Hakalisto 1987). Keski-Pohjanmaalla se on 
erittäin uhanalainen ja vaarantunut Kainuussa ja Oulun Pohjanmaalla (Rassi 
ym. 1986). 

Ekologia 
Vuorolehtihorsma on kalkinvaatija. Se vaatii myös lähteisyyttä, ja kasvaa 
eutrofisissa lähteiköissä, tihkupinnoilla ja lähdeletoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kälviä  Peitso (1923 V. Kujala, H; ei havaittu 1983, 1988, 1989) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vuorolehtihorsman löytöseudulla on vielä jäljellä luonnontilaista lettoa, 
mutta lajia ei löydetty vuonna 1983, 1988 eikä 1989. Se saattaa silti vielä kas-
vaa alueella, joten lisäetsinnät ovat tarpeen erityisesti Ison Maajärven ran-
noilla. 

Sääskenvalkku Microstylis monophyllos (L.) Lindley 

Levinneisyys 
Sääskenvalkku on harvinainen laji, jota on siellä täällä kalkkiseuduilla lähes 
koko maassa Lappia lukuunottamatta. Se on kaikkialla harvinaistunut oji-
tusten vuoksi. Rassin ym. (1986) mukaan se on silmälläpidettävä laji koko 
Suomessa, mutta kaikissa lääneissä, joissa sääskenvalkku esiintyy, se on kat-
sottu erittäin uhanalaiseksi. 

Ekologia 
Sääskenvalkku on kalkinsuosija, joka kasvaa märillä lähteisillä tai luhtaisilla 
letoilla ja niityillä sekä letto- ja lehtokorvissa. Joillakin kasvupaikoilla se on 
ollut lyhytaikainen. Se on tilapäisesti kasvanut myös esimerkiksi kallioilla, 
tienreunoilla ja linnoituskaivannoissa. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kälviä  Ruotsalo merenrantaletto (Kotilainen 1958, X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Ruotsalon rantaletot ovat kasvaneet umpeen viime vuosikymmeninä, ja ainut 
havaittu sääskenvalkkuyksilö on mitä ilmeisimmin hävinnyt alueelta. Lajille 
hyvin sopivaa biotooppia on Kälviän Ison Maajärven letolla, josta sitä vielä 
kannattaisi etsiä. 

Lettorikko Saxifraga hirculus L. 

Levinneisyys 
Lettorikko on Suomessa pohjoinen laji, joka on kohtalaisen yleinen vain ns. 
Lapin kolmiossa, Kuusamossa ja Kittilässä. Se on hävinnyt lähes kaikilta 
Etelä-Suomen kasvupaikoiltaan. Oulujoen eteläpuolella sitä on enää vain 
Raahen seudulla, Muhoksella, Vieremällä ja Joroisissa. Mikkelin ja Kuopion 
lääneissä se on erittäin uhanalainen ja vaarantunut Kainuussa ja Oulun 
Pohjanmaalla (Rassi ym. 1986). Issakaisen (1988) mukaan se on erittäin 
uhanalainen Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksojen alueella (jäljempänä lyhyesti 
Keski-Pohjanmaa). 

Ekologia 
Lettorikko on koivulettojen tyyppilaji, mutta se kasvaa myös lähteiköillä, eri-
tyisesti ruosteliejulähteiden ympäristössä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isoms  Tervaneva (1945 M.J. Kotilainen, H-a; hävinnyt) 
Kauhajoki  Koihnansuo (1945 MI. Kotilainen, H-a; hävinnyt) 
Kronoby  Kainsmossen (1936 B. Klockars, H; Klockars 1937; 1950 T. Westman 
H; hävinnyt) 
Kronoby  Asmossen (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Merijärvi (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Stormosse (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Kvickkällmossen (1959, 1961 C. Krokfors, H; hävinnyt) 
Kronoby  Teerijärvi (1879 A.Forsell, H; hävinnyt) 
Kronoby  Teerijärvi (F. Hellström, H; Hellström 1879; hävinnyt) 
Kronoby  Teerijärvi kärr (1913 B. Jurvelius, H; hävinnyt) 
Kronoby  Teerijärvi kärräng (1882 K Olander, H; hävinnyt) 
Lohtaja Erkkilä (1932 J. Mattila, H; hävinnyt) 
Lohtaja  Karhikylä (1942 S. Sundqvist, H, OULU; hävinnyt) 
Lohtaja  Marinkaisneva (1947M.J. Kotilainen, H; Valovirta 1949, hävinnyt) 
Pedersöre  Purmo kärr (1920 R. Sevelius, herb. B. Färdig, ilmeisesti hävinnyt) 
Teuva  laskettu järvi (Komsinjärvi tai Suksenjärvi?) (1900 K Kaselius, H, hä- 
vinnyt) 
Teuva  suo (1893 R. Dahlberg, H, ilmeisesti hävinnyt) 
Teuva  muutama km kirkosta etelään (Hammarström Hjeltin (1909-1911) 
mukaan) 
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Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lettorikkoesiintymiä on tunnettu läänin alueelta useita vielä 1950-luvun 
alussa. Kaikki vanhastaan tiedossa olleet kasvupaikat on ojitettu, ja letto-
rikko lienee hävinnyt läänistä. 

Mustapääsammal Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. 

Levinneisyys 
Mustapääsammal on Suomessa pohjoispainotteinen laji, jota on tavattu 
Kainuun eteläpuolella vain muutamassa paikassa Pohjois-Savossa, Pohjois-
Karjalassa sekä Närpiössä ja Ahvenanmaan Eckerössä. 

Ekologia 
Mustapääsammal on kalkinvaatija, joka kasvaa parhaitten lettojen välipin-
noilla, joskus rimpiletoillakin lähes vesipinnan tasolla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Närpiö Norra Karvamossen, lähteinen letto (1913 H. Rancken, H; Rancken 
1914; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Norra Karvamossen on ojitettu jo 1920-luvulla, jolloin myös letto tuhoutui. 

Pohjanhuurresammal Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 

Levinneisyys 
Pohjanhuurresammalen levinneisyys muistuttaa suuresti mustapääsammalen 
levinneisyyttä. Laji lienee kuitenkin mustapääsammalta hiukan yleisempi 
Kainuun eteläpuolella. Kuusamossa sitä pidetään vaarantuneena (Ulvinen 
1989). 

Ekologia 
Laji kasvaa kalkkilähteissä ja lähdevetisissä lehtokorvissa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isojoki  Villamo Leppikylä, lähdeletto (1966 P. Borg, H; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Leppikylän lähteikkö ympäristöineen on ojitettu, eikä pohjanhuurresammalta 
enää löytynyt V. 1983. 



ERITTÄIN UHANALAISET 

Röyhysara Carex appropinquata Schumacher 

Levinneisyys 
Röyhysaraa on löydetty miltei koko Suomesta pohjoisinta Lappia lukuunot-
tamatta. Erityisesti Länsi-Suomessa se on alunperinkin ollut hyvin harvinai-
nen, ja suuri osa sen vanhastaan tunnetuista kasvupaikoista on tuhoutunut 
metsäojitusten takia viime aikoina. 	Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan 
eliömaakunnista laji on kokonaan hävinnyt (Hämet-Ahti ym. 1986, R. Heik-
kilä 1989). Laji on erittäin uhanalainen Keski-Suomessa ja Pohjois-Karja-
lassa sekä vaarantunut Varsinais-Suomessa, Kymen, Hämeen ja Kuopion 
lääneissä sekä Kainuussa, Oulun Pohjanmaalla ja Keski-Lapissa. Yleisim-
millään röyhysara on ollut Ahvenanmaalla sekä Salpausselkien liepeillä 
Etelä-Hämeessä ja Uudenmaan länsiosassa. 

Ekologia 
Röyhysara on vaatelias lettokasvi, jota voi pitää kalkinsuosijana. Erityisen 
usein se kasvaa lähteisillä letoilla, mutta myös parhailla lettorämeillä ja 
pohjoisessa koivuletoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Mustaisneva (1964A. Varkki, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Rumanlähde (1964A. Varkki, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Rydinlähde (1963A. Varkki, H; hävinnyt) 
Soini  Laasala Pykäläkorpi (H. & R. Heikkilä 1988 H-a) 
Vimpeli Kotakangas, metsässä kalkkimaalla (1909A. Nyström, H, I-/SI; X) 
Vimpeli Vesterbacka, Huosianmaankallio (1906 A. Nyström, H; 1906 A.L. 
Backman, H; H. & R. Heikkilä 1983, 1988 H-a) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelu tarve 
Kaikki A. Varkin Kauhajoelta löytämät röyhysarapaikat on ojitettu, ja ne 
ovat tuhoutuneet (Varkki 1985). Vimpelin Kotakankaan löytöpaikkaa ei ole 
onnistuttu paikantamaan, mutta alue on niin tarkkaan ojitettu, että todennä-
köisesti röyhysara on sieltäkin hävinnyt. Röyhysaran runsas esiintymä (yli 
100 mätästä) Vesterbackan Huosianmaankallion letolla kuuluu valtakunnal-
liseen soidensuojelun perusohjelmaan, ja se on ostettu valtiolle suojelutarkoi-
tukseen. Vuonna 1988 paikka oli kuitenkin kuivahtanut viereisen palstan oji-
tuksen takia. Vesiä letolle padonnut moreenikynnys oli puhkaistu, ja koko 
leton olemassaolo on vaarantunut. Soinin Pykäläkorvessa röyhysaraa kasvaa 
luonnontilaisessa lettokorvessa parikymmentä mätästä monien muiden 
uhanalaisten lajien seurassa. Paikasta pitäisi pikaisesti perustaa lain nojalla 
rauhoitettu luonnonsuojelualue. 

Vienansara Carex atherodes Sprengel 

Levinneisyys 
Vienansara on nimensäkin mukaisesti itäinen taigalaji, jota Suomessa kasvaa 
harvakseen Varsinais-Suomesta ja Lounais-Hämeestä koilliseen Kainuuta 
myöten sekä Kemijoen varressa. Pohjois-Karjalasta se yllättäen puuttuu. 
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Vienansara on katsottu vaarantuneeksi Varsinais-Suomessa, Hämeessä, 
Kuopion läänissä ja Kainuussa (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Vienansara kasvaa tyypillisimmin rehevähköissä puronvarsikorvissa, joskus 
lähteiköissä ja toisinaan sinnikkäästi ojissa luonnontilansa menettäneilläkin 
soilla. Laji ei ole kovin vaatelias, mistä johtuen sen harvinaisuus on yllättä-
vää. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Ilmajoki  Alajoki Tuomiluoman luontaisen suun lähellä ojanpenkalla (1988 J. 
Talvitie, H; Talvitie & Heikkilä 1989; myös 1989) 
Ilmajoki  Alajoki, ojanpenkalla n. 100 m edellisestä (1989 J. Sarvela, suullinen 
tiedonanto) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vienansara löytyi yllättäen Ilmajoelta syksyllä 1988, n. 300 km lähimmästä 
ennestään tunnetusta kasvupaikasta. Se on ehkä jäänne aikaisemmasta laa-
jemmasta esiintymästä, joka on ollut alueella ennen raivauksia. Juha Suomi-
nen etsi vienansaraa laajalti esiintymien ympäristöstä syyskuussa 1989 löyiä-
mättä lisää. Jaakko Sarvelan (suull. tiedonanto) mukaan vienansara saattaa 
olla paikalla parisataa vuotta vanha venäläistulokas. Laji oli joka tapauk-
sessa tietysti uusi Etelä-Pohjanmaan eliömaakunnalle. Sitä ei ennestään tun-
nettu mistään naapurimaakunnastakaan. Kasvupaikat ovat keskellä viljelyla-
keutta ojanpenkalla tien varressa. Laji säilyy paikalla, jos tietä ei levennetä, 
Tuomiluoman suun siltaa uusita eikä tien varsia niitetä vienansarakasvusto-
jen kohdalta. Maanomistajien ja tienhoitajien valistaminen esiintymästä 
lienee ainut mahdollinen suojelutoimi. 

Lettosara Carex heleonastes L. fil. 

Levinneisyys 
Lettosara on Suomessa yleisirnmillään Etelä-Lapissa ja Kuusamossa. Sitä on 
löydetty koko maasta kaakkoisinta osaa, Etelä-Pohjanmaata ja Ahvenan-
maata lukuunottamatta. Oulujokivesistön eteläpuolella lettosara on hävinnyt 
lähes kaikilta löytöpaikoiltaan, niitä on vain kymmenkunta jäljellä. Lisäksi 
laji on kaikilla eteläisillä kasvupaikoillaan aika niukka (Heikkilä 1989). Se 
on hävinnyt Satakunnasta ja Uudeltamaalta. Varsinais-Suomessa, Hämeessä, 
Mikkelin, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä sekä Keski-
Pohjanmaalla se on erittäin uhanalainen. Oulun Pohjanmaalla ja Etelä-La-
pissa lettosara on katsottu vaarantuneeksi (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Lettosara on meso-eutro£i suokasvi, joka tyypillisimmin kasvaa vetisillä au-
keilla lettonevoilla. Sitä on löydetty myös lähteisiltä lettorämeiltä, koivule-
toilta ja reheviltä luhtanevoilta. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Himanka suoniitty (1942 S. Sundqvist, H; hävinnyt) 
Kaustinen  Köyhäjoki Näätinkioja (1932 H. Roivainen, H; todennäköisesti hä- 
vinnyt) 
Kälviä  Kaakkurineva(1933 A. V. Auer, H; Auer 1944, 1983 T. Ulvinen, OULU; 
1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Kälviä  Leiviskäneva (1932 J. Mattila, H; todennäköisesti hävinnyt) 
Kälviä  Välikylä (1932 H. Roivainen, H; todennäköisesti hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vanhoista lettosaralöydöistä useimmat on niin epätarkasti dokumentoitu 
näytteiden etiketeissä, ettei niitä ole voitu maastossa tarkastaa täysin var-
masti. Koska löytöseudut on Kaakkurinevaa lukuunottamatta perusteellisesti 
ojitettu, on syytä olettaa lettosaran hävinneen neljältä viidestä löytöpaikasta. 
Kälviän Kaakkurinevan koivuletolla lettosaraa kasvaa vielä niukasti. Kaak-
kurineva, jolla kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja, on Vaasan läänin viimei-
nen luonnontilassa säilynyt koivuletto, ja sen suojeluarvo on hyvin korkea. 
Kälviän kunta on tehnyt merkittävän kulttuuriteon päättäessään huolehtia 
suon suojelusta. 

Kaislasara Carex rhynchophysa Fischer, C.A. Meyer & Ave-Lall. 

Levinneisyys 
Kaislasara kasvaa harvakseltaan koko Suomessa lukuunottamatta Ahvenan-
maata, Kuusamoa ja suurinta osaa Lapista. Erityisesti Länsi- ja Lounais-
Suomessa se on harvinainen. Varsinais-Suomessa se on erittäin uhanalainen 
ja Keski'-Pohjanmaalla vaarantunut (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Kaislasara kasvaa tavallisimmin märissä lähteisissä korvissa ja puronvarsissa. 
Usein se viihtyy myös ojissa, mutta perusteellinen ojitus tavallisesti hävittää 
sen. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Ilmajoki  Alaanen tie (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Ilmajoki Santavuori (Sarvela 1935; 1974J. Sarvela, H-a; hävinnyt) 
Kurikka Vesiperä (1935 J. Sarvela, H; Sarvela 1935; hävinnyt) 
Pedersöre  (1934 L. Holmberg, H; X) 
Ylistaro  Linnanloukko pellonoja (1989J. Suominen, H, OULU, TUR) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kaislasara on hävinnyt Kurikan ja Ilmajoen kasvupaikoiltaan ojituksen takia. 
Santavuorella se on kasvanut ojitetussa korvessa vielä 1970-luvulla. Ylista-
rossa kaislasara kasvaa pellonojassa ja sen säilymisen turvaaminen on vai-
keaa. Vanhaa löytöä Pedersörestä on mahdotonta tarkastaa epätarkkojen 
kasvupaikkatietojen takia. 
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Aapasara Carex rotundata Wahlenb. 

Levinneisyys 
Aapasara on pohjoisten aapasoiden laji, joka on Oulujokivesistön eteläpuo-
lella hyvin harvinainen. Oulun läänin puoleisella Keski-Pohjanmaalla se on 
luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (Issakainen 1988) ja Kainuusta se on koko-
naan hävinnyt (Hämet-Ahti ym. 1986). Lapissa laji on kuitenkin aivan ylei-
nen. 

Ekologia 
Aapasara on karujen soiden laji joka viihtyy erityisen hyvin rimpinevoilla. Se 
ei kuitenkaan kasva ombrotrofisella alustalla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Toholampi Iso Kotaneva ojikko (1970 T. Kaattari H; X) 
Toholampi  Siltaneva rämeojikko (1969, 1970 T Kaattari, H; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Aapasaran kasvupaikkoja Toholammilla ei ole tarkastettu 1980-luvulla. 
Molemmat paikat on ojitettu jo 1960-luvulla, ja on mahdollista, että aapasara 
on jo hävinnyt niiltä. Aapasaraa olisi syytä etsiä seudun vielä ojittamatto-
milta soilta. Jos se vielä löytyy alueelta, olisi kasvupaikoista perustettava 
luonnonsuojelualueet ja tarvittaessa turvattava lajin säilyminen patoamalla 
ojat. 

Viitasara Carex tenuiflora Wahlenb. 

Levinneisyys 
Viitasara on pohjoinen laji, jonka eteläisin kasvupaikka on ollut Hämeenky-
rössä. Sitä kasvaa edelleen lähellä Vaasan läänin rajaa Virroilla. Laji on hä-
vinnyt Satakunnasta ja erittäin uhanalainen Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja 
Keski-Pohjanmaalla. Vaarantunut se on Mikkelin, Keski-Suomen ja Kuo-
pion lääneissä sekä Oulun Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Viitasara on puronvarsikorpien ja soiden reunojen laji, ei erityisen vaatelias. 
Se ei kuitenkaan siedä ojitusta eikä avohakkuuta, vaikka joskus lyhytaikai-
sesti kasvaakin korpiin kaivetuissa ojissa ja talviteillä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Lappajärvi Tervanen Latvaniitty (1909 A. Nyström, H, HSI; 1909 B. Juivelius, 
H, hävinnyt) 
Soini Niemelä (1906 A.L. Backman, H, HSI; Backman 1909, hävinnyt) 
Vimpeli  Vesterbacka Huosianmaanniitty (1904 A.L. Backman, H; 1904 A. 
Nyström, H; Backman 1909, ei havaittu 1982, 1983, 1988) 
Vimpeli  Vesterbacka Moskova (1989J. Laitinen, OULU) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vanhat löytöpaikat Soinissa ja Lappajärvellä on ojitettu, ja viitasara on hä-
vinnyt niiltä. Jurveliuksen keräämässä näytteessä mainitaan kasvupaikaksi 
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vain Lappajärvi, mutta mitä ilmeisimmin se on kerätty Latvaniityltä. Vimpe-
lin Vesterbackan Huosianmaankallion viereiseltä letolta lajia ei etsittäessä 
ole löydetty. Se on ilmeisesti hävinnyt, kun suon reuna on ojitettu. Jarmo 
Laitinen löysi kesällä 1989 viitasaran soidensuojelun perusohjelmaan kuulu-
valta Moskovan letolta, joka on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoitul<-
seen. Mahdollisesti paikka on sama kuin Backmanin (1909) mainitsema 
Huosianmaanniitty. Viitasara voisi ehkä vielä löytyä jostakin läänin itäreu-
nan puronvarsikorvesta tai suonreunasta. 

Tikankontti Cypripediurn calceolus L. 

Levinneisyys 
Tikankontti kasvaa harvakseen lähes koko Suomessa lukuunottamatta poh-
joisinta Lappia, Länsi-Suomea ja Kymenlaaksoa. Se on kaikkialla kovasti 
vähentynyt ihmistoiminnan takia, eikä se liene alunperinkään ollut missään 
yleinen. Tikankontti on katsottu koko maassa silmälläpitoa vaativaksi lajiksi. 
Tikankontti on rauhoitettu koko Suomessa. Se on erittäin uhanalainen Uu-
dellamaalla, Kymen läänissä, Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-La-
pissa sekä vaarantunut Ahvenanmaalla, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Kar-
jalan lääneissä sekä Kainuussa ja Oulun Pohjanmaalla. Kuusamossa ja 
Etelä-Lapissa tikankontti on silmälläpidettävä laji (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Tikankontti on kalkinvaatija, joka kasvaa yleensä lehdoissa ja puustoisilla le-
toilla, joskus märkienkin lettorämeitten mättäillä. Paikoin sitä on löytynyt 
karunkin näköisistä kuivista männiköistä kalkkiseuduilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi Kalkkikangas (1973 S. Koivisto, H-a; 1988 H. Heikkilä & R. Heikkilä, 
H-a) 
Lappajärvi  sumpig skog (1907B. Jurvelius, H) 
Oravainen  Dammbackaudden (Öling 1987, epävarma tieto, kuulopuheiden 
mukaan havaittu 1950-luvulla) 
Perho  Peltokangas (1982 K Hallantie, suull. tieto; 1984 A. Herttuala, suull. 
tieto) 
Perho  Peltokangas (1987, 1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Perho,  Pilleskytö (1950, Ympäristöministeriön suoarkisto, ei havaittu 1979) 
Veteli  (1883 T. Wichman, H) 
Vimpeli  kalkkialue (1914 E. Hyytinen 1914, H) 
Vimpeli  Poikkijoki (1973 S. Koivisto, H-a; 1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Vimpeli  Vesterbacka, Huosianmaankallio (1904 A.L. Backman, H; 1904 A. 
Nyström, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Vimpeli  Vesterbacka, Moskovankallio (1903 A.L. Backinan, H, HSI; 1903 E. 
Odenwall, H; 1973 S. Koivisto, H-a; 1987A. Herttuala, suull. tieto) 
Vimpeli,  Hallapuro (1984 A. Herttuala, suull. tieto) 
Vimpeli, Koskela (1976 S. Koivisto, H; hävinnyt) 
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Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Tikankontin vanhoista kasvupaikkatiedoista Lappajärven ja Vetelin löydöt on 
niin epämääräisesti dokumentoitu, ettei niitä ollut enää mahdollista tarkas-
taa. On jopa mahdollista, että väärinkäsitysten ym. vuoksi ne sisältyvät luet-
telon muihin paikkoihin. Tarkasti tunnetuista löytöpaikoista hävinnyt lienee 
vain Vimpelin Koskelan tikankonttipaikka, joka oli jo löydettäessä v. 1976 
ojitettu. Säilyneet esiintymät ovat enimmäkseen hyvin niukkoja. Vimpelin 
Moskovankallion lehdossa, joka kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun pe-
rusohjelmaan, on viimeksi havaittu n. 30 tikankonttiyksilöä. Poikkijoella kas-
voi lettokorvessa v. 1988 n. 10 tikankonttia ja Alajärven Kalkkikankaalla n. 
20. Vimpelin Hallapurosta on löytynyt vain yksi yksilö. Perhon Peltokan-
kaassa on kaksi lähekkäistä tikankonttiesiintymää, joissa on yhteensä lähes 
1000 versoa. Niistä toinen kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan kuten Kalkkikankaankin tikankonttikasvustot. 

Yhtäkään tikankonttiesiintymää ei Vaasan läänissä ole vielä suojeltu, eikä 
lajin säilyminen ole taattu ennen rauhoituspäätöksiä. Poikkijoella maanomis-
taja suojelee esiintymää aktiivisesti esimerkiksi keräilyltä, mutta läheisten 
ojien takia lajin säilyminen paikalla ei ole turvattu. Tikankonttiesiintymästä 
tulisi perustaa luonnonsuojelualue ja padota leton reunalle kaivettu oja. 
Perhon Pilleskydöllä, joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan, on ollut 
tikankonttia vain parin neliömetrin alalla, joten uusien havaintojen puute ei 
välttämättä osoita lajin häviämistä. Alue on ojitettu 1960-luvulla, mutta 
esimerkiksi lettovilla on paikalla havaittu vielä v. 1989. Tikankontti on kuk-
kimattomana yllättävän vaikeasti havaittava laji rehevissä lehdoissa tai letto-
korvissa. 

Kaitakämmekkä Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soö 

Levinneisyys 
Kaitakämmekkää on löytynyt lähes koko Suomesta Satakuntaa ja Inarin 
Lappia lukuunottamatta. Kohtalaisen yleinen se on kuitenkin ollut vain 
osassa Pohjois-Karjalaa, Kainuussa ja Kuusamossa. Ainakin Varsinais-Suo-
mesta ja Uudeltamaalta se on jo kokonaan hävinnyt. Kaikissa Suomen etelä-
puoliskon lääneissä se on katsottu vähintään vaarantuneeksi (Rassi ym. 
1986). 

Ekologia 
Kaitakämmekkä on vaatelias suokasvi, joka kasvaa letoilla ja meso-eutrofi-
silla nevoilla, yleensä varsin aukeilla paikoilla. Kaitakämmekkä on muunte-
leva, useaan alalajiin tai variaatioon jaettu taksoni, jonka taksonomiaa ja 
ekologiaa ei vielä täysin tunneta (Räsänen & Saari 1987). Tästä johtuen on 
lajin esiintymien suhteen epävarmuutta, ja esimerkiksi Varkin (1985) jul-
kaisema kaitakämmekkähavaintoni Kauhajoelta on epävarma. Kyseessä oli 
todennäköisesti maariankämmekän muunnos, joka melkoisesti muistuttaa 
kaitakämmekkää ja kasvaa ravinteikkailla soilla. Myöhemmin olen havain-
nut sitä monessa paikassa. H. Heikkilän (1987) mainitsemat muutamat kai-
takämmekkäesiintymät lienevät olleet juuri maariankämmekän lettomuun-
nosta. Sekaannuksia aiheuttavat myös esimerkiksi punakämmekän ja maa-
riankämmekän risteymät. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Ilmajoki  Pässilä (1917P. Nederström, H; ei havaittu 1982, 1983, 1988; 1989.1. 
Sarvela & J. Talvitie, suullinen tieto) 
Kristiinankaupunki  Lappfjärd Pyhävuori (1948A. Railonsala, H; hävinnyt) 
Kronoby Kainsmossen (1936 B. Klockars, H; 1950 U. Widlund, H; 1959 C. 
Krokfors, H; hävinnyt) 
Larsmo Orrskär (Hellström 1879) 
Lestijärvi  (Hellström 1879: här och där) 
Perho  (1869 F. Hellström, H; Hellström 1879: allmän) 
Toholampi  Matoneva (1973 T. Kaattari, H; X) 
Veteli  (Hellström 1879) 
Vimpeli  Huosianmaankallio (1982 A. Herttuala & R. Heikkilä, H-a; 1983, 
1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Vimpeli  Kotakangas (1911 A. Nyström, H; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kaitakämmekän kasvupaikka Ilmajoella on edelleen luonnontilassa, ja on 
mahdollista, että siellä v. 1983 havaitut punakämmekäksi määritetyt neljä 
kukkivaa kämmekkää (H. Heikkilä 1987) olisivatkin olleet kaitakämmeköitä. 
Kesällä 1989 J. Sarvela ja J. Talvitie löysivät paikalta muutamia steriilejä yk-
silöitä, jotka mitä ilmeisimmin olivat kaitakämmeköitä. Paikasta pitäisi pe-
rustaa luonnonsuojelualue, koska siellä kasvaa useita muitakin harvinaisia 
lajeja (Talvitie & Heikkilä 1989). Vimpelin Huosianmaankallion letolla (ks. 
röyhysara) havaittiin v. 1982 ja 1983 muutama punakämmekäksi tulkitsemani 
yksilö, mutta Anssi Herttualan diakuvien perusteella Heikki Saari määritti ne 
kaitakämmeköiksi. Vuonna 1988 suolla havaittiin taas muutama kukkiva kai-
takämmekkä. Paikka on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen, mutta 
ympäristön ojituksen takia se on uhanalainen (ks. röyhysara). Muut tarkasti 
tunnetut kasvupaikat Toholammin Matonevan keskustaa lukuunottamatta on 
ojitettu, ja laji on niiltä hävinnyt. Matonevankin reunat on perusteellisesti 
ojitettu, ja keskusta on jossain määrin kuivahtanut. Kaitakämmekkä hävin-
nee sieltä lähiaikoina ellei ojia padota. Matoneva kuuluu soidensuojelun pe-
rusohjelmaan. Vanhat tiedot Perhosta, Vetelistä ja Larsmosta ovat niin 
epämääräisiä, ettei niitä ole voitu tarkastaa. Näytteiden puuttuessa on lajin-
määrityksiäkin ehkä syytä epäillä. Perhossa on kuitenkin vielä jäljellä kaita-
kämmekälle sopivaa biotooppia, eikä sen löytyminen sieltä ole mahdotonta. 
Myös Lestijärvellä on soita, joilla kaitakämmekkää ehkä voisi vielä kasvaa. 

Pohjanhorsma Epilobium liornemannii Reichenb. 

Levinneisyys 
Pohjanhorsma on Suomessa pohjoinen laji, jonka eteläisin tunnettu kasvu-
paikka on Lestijärvellä (Kaakinen ym. 1975). Pohjois-Suomessa laji on koh-
talaisen yleinen. 

Ekologia 
Pohjanhorsma kasvaa lähteiköissä ja pohjoisempana myös puronvarsissa, 
aina virtaavan pohja- tai pintaveden välittömässä vaikutuspiirissä. Ravintei-
suuden suhteen se ei ole kovin vaatelias, lähinnä mesotrofi. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Lestijärvi Syri (1974 E. Kaakinen ym., OULU; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Syrin lähteessä on ollut jo pitkään vedenottamo, joka lienee vähentänyt poh-
janhorsmaa. Esiintymä oli v. 1974 hyvin niukka, vain n. 10 yksilöä, joten se 
on erittäin uhanalainen. Esiintymän nykytila ei ole tiedossa. Jos pohjan-
horsma edelleen kasvaa paikalla, pitäisi siitä perustaa luonnonsuojelualue, ja 
varmistaa ettei esiintymää tuhota lisäämällä vedenottoa. 

Kirjokorte Eguisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr 

Levinneisyys 
Kirjokorte on Suomessa pohjoispainotteinen laji, jolla on Oulujärven etelä-
puolella vain muutama hajaesiintymä. Rassin ym. (1986) mukaan se on kai-
killa eteläisillä kasvupaikoillaan erittäin uhanalainen. Pohjois-Suomessa se 
on sopivilla kasvupaikoilla kohtalaisen yleinen. 

Ekologia 
Kirjokorte on kalkinsuosija, joka kasvaa letoilla, lähteiköillä ja virtaavien ve-
sien rannoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Kalkkikangas (1905 A. Nyström & A.L. Backman, H, HSI; Backman 
1909; 1963 E. Kotanen, H; 1988 H. & R Heikkilä, H-a) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kalkkikankaan alue kuuluu osaksi valtakunnalliseen soidensuojelun pe-
rusohjelmaan, osaksi lehtojensuojeluohjelmaan. Läheisistä vanhoista ojista 
ja vedenottamosta huolimatta kirjokorte on säilynyt paikalla runsaana usean 
aarin alalla. 

Lettovilla Eriophorum latifolium Hoppe 

Levinneisyys 
Lettovillaa on löydetty kaikista Suomen eliömaakunnista, mutta kohtalaisen 
yleinen se on vain paikoin Kainuussa, Kuusamossa ja Etelä-Lapissa. Laji on 
kovasti harvinaistunut erityisesti Etelä-Suomessa. Länsi-Suomessa se on 
laajalti ollut luonnostaankin hyvin harvinainen (Hulten 1971). Oulujokivesis-
tön eteläpuolella se on katsottu vähintään vaarantuneeksi kaikkialla lu-
kuunottamatta Pohjois-Karjalaa (Rassi ym. 1986) 

Ekologia 
Lettovilla on vaatelias ]ettokasvi, jota voi pitää hyvänä eutrofian indikaatto-
rina. Erityisen hyvin se viihtyy lähteisillä, usein kaltevilla letoilla, lettorä-
meillä ja lettokorvissa. Lettotyypeistä se puuttuu vain rimpiletoilta (Heikkilä 
1989). 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Rytiperä (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Perho  Pilleskorpi (1979 M. Kuitunen, ympäristöministeriön suoarkisto; 1989 .I. 
Laitinen, kirjallinen tiedonanto) 
Soini  Pykäläkorpi (1982A. Herttuala, suull. tieto; 1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Vimpeli  Huosianmaankallio (1903 A.L. Backman, H, HSJ; Backman 1909, 
1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Vimpeli  Jukosalmenräme (1983 H. & R. Heikkilä, H; hävinnyt) 
Vim eli Kotakangas (1909, 1912A. Nyström, H, HSI; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kauhajoen ja Soinin kasvupaikoilla lettovillaa on pienellä alalla kohtalaisen 
runsaasti. Kauhajoen kasvupaikalla ei ole vielä mitään turvaa, mutta Soinin 
Pykäläkorvesta ja Kauhajoen Rytiperän letosta, joilla kasvaa useita muitakin 
uhanalaisia kasvilajeja, ja jotka eivät kuulu mihinkään suojeluohjelmaan, pi-
täisi pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. Vimpelin Huosianmaankal-
lion letolla on lettovillaa runsaasti muutaman hehtaarin alalla, mutta ympä-
ristön äskettäisen ojituksen takia on suojeltu letto kuivahtanut, eikä lettovil-
lan säilyminen paikalla ole turvattu (ks. röyhysara). Perhon Pilleskorpi kuu-
luu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, mutta siellä on van-
hoja ojia, jotka ovat kuivattaneet aluetta. Vuonna 1979 ]ettovillaa havaittiin 
siellä vain kolme yksilöä, ja saman verran 1989. Vimpelin kaksi muuta kas-
vupaikkaa on ojitettu, ja lettovilla on hävinnyt niiltä. 

Pohjanruttojuuri Petasites frigidus (L.) Fries 

Levinneisyys 
Pohjanruttojuuri on nimensä mukaan pohjoinen laji, joka on Kuusamossa ja 
monin paikoin Lapissa kohtalaisen yleinen. Sen levinneisyysalue ulottuu 
etelässä Jyväskylän tienoille. Lajin eteläraja on varsin jyrkkä (Hulten 1971). 
Useimmat löydöt Oulujokivesistön eteläpuolelta ovat vanhoja, ja laji on hä-
vinnyt monilta löytöpaikoiltaan. Rassin ym. (1986) mukaan laji on vaarantu-
nut Keski-Suomen ja Kuopion lääneissä. Hakaliston (1987) mukaan pohjan-
ruttojuuri on Pohjois-Karjalassakin silmälläpidettävä laji. 

Ekologia 
Pohjanruttojuuri kasvaa monenlaisilla kohtalaisen ravinteikkailla kosteilla 
paikoilla, lähteiköillä, letoilla, puronvarsissa ja erityisesti etelässä märissä 
korvissa. Ojitetuilla paikoilla laji saattaa siirtyä kasvamaan ojissa, mutta 
usein ojitus hävittää sen. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kokkola  (1898 H. Björkman, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Kokkola Varvsviken (1930, 1934 S. Sundqvist, H, OULU; ilmeisesti hävinnyt) 
Kronoby Söderpåras (1956 C. Krokfors, H; hävinnyt) 
Veteli  Räyrinki (1986A. Herttuala, H) 
Vimpeli  Kotakangas (1909A. Nyström, H, HSI; hävinnyt) 
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Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vetelin Räyringissä kasvaa pohjanruttojuurta pienellä alalla ojitetun korven 
ojanpenkan varjossa. Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan. Lajin säilyminen paikalla ei ole kuitenkaan turvattu, ellei paikan ve-
sitaloutta palauteta lähemmäs luonnontilaa patoamalla oja. Muilta tarkasti 
tunnetuilta kasvupaikoiltaan laji on ilmeisesti hävinnyt ojitusten takia ajat sit-
ten. Vanhempaa tietoa Kokkolasta on epätarkan paikkatiedon takia mando-
tonta enää tarkastaa. Lajia on syytä pitää silmällä läänin pohjoisosassa. Uu-
sien kasvupaikkojen löytyminen on vielä ehkä mahdollista. 

Isohuurresammal Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth 

Levinneisyys 
Isohuurresammal on Suomessa pohjoispainotteinen laji. Kohtalaisen yleinen 
se on vain Kuusamossa, Lapin kolmiossa sekä paikoin Kittilässä ja Käsivar-
ressa. Oulujokivesistön eteläpuolelta tunnetaan vain muutama hajaesiin-
tymä. Kauhajoen kasvupaikka on yli 300 kilometrin päässä lähimmistä tun-
netuista esiintymistä. 

Ekologia 
Isohuurresammal on kalkinvaatija. Se kasvaa etupäässä kalkkiseutujen läh- 
teiköissä, joissa veden virtaus ja lämpötila ovat tasaisia läpi vuoden. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Rytiperä (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Isohuurresammalta kasvaa Kauhajoen Ikkeläjärven Rytiperän letolla pienen 
lähteensilmän reunoilla parin neliömetrin alalla sekä n. 30 metrin päässä siitä 
vedenottamoksi tehdyn lähteen reunalla niukasti. Paikka ei kuulu mihinkään 
suojeluohjelmaan, mutta laji säilyy, jos lettoa ei ojiteta eikä vedenottoa tehos-
teta. Koska letolla kasvaa useita muitakin uhanalaisia lajeja, pitäisi siitä pe-
rustaa luonnonsuojelualue. 

Lettolovisainmal Lophozia rutheana (Limpr.) Howe 

Levinneisyys 
Lettolovisammal (tunnettu myös nimillä Leiocolea rutheana ja L. schultzii) 
kasvaa lähes koko Suomessa edafisesti sopivilla paikoilla. Se ei ole missään 
kovin yleinen eikä runsas. Etelä-Suomessa se on paikoittainen ja laajalti hy-
vin harvinainen. 

Ekologia 
Lettolovisammal on vaatelias lettokasvi, joka tyypillisesti kasvaa parhailla 
lettorämeillä välipinnoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Kalkkikangas (1963 E. Kotanen, H; hävinnyt) 
Soini  Pykäläkorpi (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Vimpeli Huosianmaankallio (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 



Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Soinissa ja Vimpelissä lettolovisammal kasvaa yhdessä röyhysaran kanssa. 
Paikat on kuvattu röyhysaran yhteydessä. Alajärven Kalkkikankaalla sam-
malta on kasvanut lettorämeellä, joka on kauan sitten ojitettu. Lettolo-
visammal on hävinnyt paikalta. Jäljellä on vielä lettokorpea, jossa kasvaa 
useita uhanalaisia lajeja, joten alue on edelleen suojelun arvoinen. 

Kairasammal Meesia triquetra (Richter) Ångstr. 

Levinneisyys 
Kairasammalta on kasvanut jokseenkin koko Suomessa. Pohjois-Suomessa 
se on paikoin kohtalaisen yleinen, mutta Oulujokivesistön eteläpuolella löy-
töpaikkoja on vain harvakseen, yhteensä n. 60. Useimmat tiedot ovat kuiten-
kin vanhoja, ja laji on laajoilta alueilta kokonaan hävinnyt. Säilyneitä esiin-
tymiä Suomen eteläpuoliskosta tunnetaan vain vähän toistakymmentä (R. 
Heikkilä 1989). Millään nykyisellä kasvupaikallaan etelässä se ei ole kovin 
runsas. 

Ekologia 
Kairasammal on vaateliaanpuoleinen lettolaji ainakin Etelä-Suomessa. 
Kuusamossa olen nähnyt sitä myös mesotrofisella nevalla. Se kasvaa tyypilli-
sesti kosteiden lettopintojen reunoilla mättäiden tyvillä tai välipintatasoisilla 
letoilla pieninä laikkuina. Joskus se kasvaa melko märilläkin lettopinnoilla 
yksittäisinä versoina esimerkiksi lierosammalen (Scorpidiuin scorpioides) jou-
kossa. Vanhojen näytteiden esitetietojen perusteella kairasammal näyttää 
hyötyneen soiden niitosta ja laidunnuksesta. Monet vanhat löytöpaikat ovat 
olleet suoniittyjä. Koska rehevistä soista varsinkin Etelä-Suomessa suoniityt 
lienee mieluimmin raivattu pelloksi, on kairasammal harvinaistunut no-
peammin kuin useimmat muut lettokasvit (R. Heikkilä 1989). 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Korsnäs  Rutjilträsk (1912 H. Rancken, H; Brotherus 1923; hävinnyt) 
Kälviä  Kaakkurineva (1933 A. V. Auer H; 1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Närpes  Norra Karvamossen (1913 H. Rancken, H; Rancken 1914; hävinnyt) 

Lisäksi Kotilainen (1924:77) luettelee Lapuan kihlakunnan luoteisosasta 9 
suota, joista jollakin tai joillakin hän on havainnut kairasammalen. Kaikki 
luetellut paikat on ojitettu ja laji niiltä hävinnyt. 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Närpiön ja Korsnäsin vanhat löytöpaikat on ojitettu jo 1920-luvulla, ja kai-
rasammal on hävinnyt niiltä. Kaakkurinevan koivuletolla kairasammalta 
kasvoi niukasti vielä v. 1988. 	Koska paikalla kasvaa useita muitakin 
uhanalaisia lajeja, olisi Kälviän kunnan suojelupäätös toteutettava mandol-
lisimman pian. 



Matosammal Scorpidium trifarium (Web. & Mohr) Paul 

Levinneisyys 
Matosammalta on Suomen eteläpuoliskosta löydetty vain pariltakymmeneltä 
paikalta, Ahvenanmaalta, Etelä-Hämeestä, Pohjois-Savosta, Pohjois-Karja-
lasta ja Keski-Pohjanmaalta (R. Heikkilä 1989). Monet löydöt ovat tuoreita, 
ja laji on ilmeisesti ollut yleisempi kuin on luultu. Pohjois-Suomen letoilla 
matosammal on yleisempi kuin etelässä, mutta sielläkin niukka ja har-
vinaisenpuoleinen. 

Ekologia 
Matosammal on märkien rimpilettojen laji, joka kasvaa tavallisesti lierosam-
malen (Scorpidiuin scorpioides) kanssa, yleensä yksittäisinä versoina. Vain 
harvoin se muodostaa pieniä puhtaita laikkuja. Sitä on pidetty hyvin vaateli-
aana, mutta viimeaikaisten havaintojen mukaan se ei näytä olevan 
paljoakaan lierosammalta vaateliaampi. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kälviä  Kaakkurineva (1988 H. & R. Heikkilä, H) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Matosammalta on Kaakkurinevalla pienellä, parin aarin laajuisella rimpilet-
tolaikulla Kaakkurilammen rannassa. Laji häviää paikalta, jos lampea laske-
taan vähänkin. Kälviän kunnan päätös Kaakkurinevan suojelusta pitäisi to-
teuttaa pikaisesti. 

Kiiltosirppisammal Scorpidium vernicosuin (Mitt.) Tuom. 

Levinneisyys 
K.iiltosirppisammalta on Suomen eteläpuoliskosta löydetty harvakseltaan 
koko alueelta. Kovin yleinen se ei ole ollut missään, jonkinlaisia tihentymiä 
on vain Hämeenlinnan ympäristössä ja pitkin Salpausselkiä. Useimmilta löy-
töpaikoiltaan laji on hävinnyt. Tunnettuja kasvupaikkoja Etelä-Suomessa on 
jäljellä vain vähän toistakymmentä (R. Heikkilä 1989). Pohjois-Suomessa 
kiiltosirppisammal on kohtalaisen yleinen siellä missä lettojakin on runsaasti. 

Ekologia 
Kiiltosirppisarnmal on vaatelias lettokasvi, joka kasvaa tavallisimmin lähtei-
sillä kaltevilla letoilla ja koivuletoilla, joskus rimpiletoilla. Muutaman kerran 
kiiltosirppisammal on löydetty myös järvistä silkasta vedestä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Korsnäs  Rutjilträsk (1912 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Kälviä  Kaakkurineva (1983 T. Ulvinen & A. Varkki, OULU, 1988 H. & R. 
Heikkilä, H-a) 
Närpes Orrmosskällan (1904 E. af Hullströinz, H; Brotherus 1923; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Korsnäsin Rutjilträsk on raivattu pelloksi, ja kiiltosirppisammal on hävinnyt 
alueelta. Närpiön Orrmosskällanin lähteikköä on metsäojitettu, ja lettolajit 



30 

ovat alueelta hävinneet. Paikalla on kuitenkin vielä jäljellä hienoa lehtokor-
pea ja lähdekorpea, joka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. 
Kaakkurinevan koivuletolla kasvaa runsaasti kiiltosirppisammalta parin heh-
taarin alalla. Paikasta olisi perustettava luonnonsuojelualue, kuten Kälviän 
kunta on päättänyt. 

Kuultorahkasammal Sphagnum aongstroemii Hartm. f. 

Levinneisyys 
Kuultorahkasammal on pohjoinen laji, jonka kasvupaikkoja tunnetaan Ou-
lujoen eteläpuolelta vain muutamia. Se on kaikkialla Etelä-Suomessa 
uhanalainen ja suojelunarvoinen laji. Lapissa se on paikoin yleinen eikä eri-
tyisen uhattu. 

Ekologia 
Kuultorahkasammal on oligo-mesotrofi laji, joka kasvaa usein varsinaisilla ja 
ruohoisilla saranevoilla ja nevarämeillä. Joskus se kasvaa myös luhtaisilla 
paikoilla jokien ja purojen varsilla sekä järvenrantanevoilla. 

Kasvupaikat tutklrrusalueella 
Himanka Pernu (1971 T Kattilakoski, OULU; X) 
Jeppo Kilismossen (1914 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Halmeenneva (1913 H. Rancken & A. Wegelius, H, OULU; ei ha- 
vaittu 1980) 
Kauhajoki Iso Koihnanneva (1988 R. Heikkilä, H; R. Heikkilä 1990) 
Kauhajoki  Mustaisneva (Waren 1924; hävinnyt) 
Kauhava  Matinneva (1914 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Kälviä  Pirskeri (1933 A. V. Auer, H, TUR;X) 
Kälviä  Ruotsalo Karjosuo (1933 A. V. Auer, H, TUR;X) 
Munsala Hirvlax Stormossen (1914 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Munsala Jeppo-mossen (1914 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Närpiö  Starrmossen (1912 H. Lindberg, H; hävinnyt) 
Oravainen  Aitasaarenneva (1914 H. Rancken, H; X) 
Perho  Koirajoki (1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Peräseinäjoki Salinneva (1913 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Teuva Halmeenneva (1912 H. Rancken, H; ei havaittu 1980) 
Teuva Saarenneva (1912 H. Lindberg & H. Rancken, H; hävinnyt) 
Uusikaarlepyy  Kovjoki (1914 H. Rancicen, H; hävinnyt) 
Vimpeli  Hallaneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; ei havaittu 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Säilyneistä kuultorahkasammalen kasvupaikoista Iso Koihnanneva kuuluu 
valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Lajia on suon lounaisosan 
saranevalla runsaasti muutaman aarin alalla. Koirajoen alue kuuluu Sala-
majärven kansallispuistoon, ja sieltä löydetty n. aarin kuultorahkasammalkas-
vusto on siten turvattu. Hallanevalla sammalta havaittiin hyvin niukasti v. 
1983, eikä sitä enää löydetty, kun paikalla käytiin uudelleen. Koska paikalla 
kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja, olisi Hallanevan itäreunastakin perustet-
tava luonnonsuojelualue. Kuultorahkasammal kasvaa mahdollisesti vielä 
Kauhajoen Halmeennevalla . Suolla on sopivaa biotooppia luonnontilassa ja 
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se pitäisi tarkastaa uudelleen. Useimmat muut tunnetut kuultorahkasam-
malen kasvupaikat on ojitettu, ja sammal lienee niiltä hävinnyt. Muutama 
löytöpaikka on tarkastamatta. 

Pohjansirppisammal Warnstorfia tundrae (H. Arn.) Loeske 

Levinneisyys 
Pohjansirppisammal on Suomessa tavattu lähes koko maasta Etelä-Pohjan-
maata lukuunottamatta. Se on kuitenkin levinneisyydeltään pohjoispainot-
teinen siten, että se on yleisimmillään Oulujoen pohjoispuolella. 

Ekologia 
Pohjansirppisammal on vaatelias laji, joka kasvaa märillä letoilla, erityisesti 
luhtaisilla paikoilla, sekä eutrofisten järvien matalassa rantavedessä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kälviä Iso Maajärvi (1983 H. & R. Heikkilä, H) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Pohjansirppisammal kasvaa Ison Maajärven märällä luhtaisella lettorannalla 
monien muiden vaateliaiden lajien seurassa. Paikka ei kuulu mihinkään 
suojelusuunnitelmiin, ja on sikäli uhanalainen. Letosta tulisi perustaa lain 
nojalla rauhoitettu luonnonsuojelualue. 

VAARANTUNEET 

Nuijasara Carex buxbaumii Wahlenb. subsp. buxbaumii 

Levinneisyys 
Nuijasara kasvaa lähes koko Suomessa Etelä-Pohjanmaata lukuunottamatta. 
Se on kohtalaisen yleinen Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Kuusamossa ja 
Etelä-Lapissa. Etelä-Suomessa se on Rassin ym. (1986) mukaan katsottu 
vaarantuneeksi lukuunottamatta Hämeen ja Mikkelin sekä Pohjois-Karjalan 
läänejä. Satakunnasta laji on hävinnyt. Se on harvinainen erityisesti Länsi-
Suomessa. 

Ekologia 
Nuijasara kasvaa avoimilla letoilla sekä järvien ja purojen soistuneissa 
rantapalteissa. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Ukonmäki (1905 A. Nyström, H; 1905 A.L. Backman, H; 
Backman 1909, 1982 A. Herttuala & R. Heikkilä, H-a) 
Halsua Penninkijoki (1953 T Harve, H; hävinnyt) 
Toholampi Särkijärvi (1984A. Herttuala, suull. tieto) 
Toholampi  Tuomikonneva (1918 A. L. Backman, HSI; Backman 
1918; ei havaittu 1984) 
Vimpeli  Kotakangas (1909A. Nyström, H; hävinnyt) 
Vimpeli  Vesterbacka (1906 A. Nyström, H; 1906 A.L. Backman, K; 
hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Ukonmäen letolle on muutama vuosi sitten kaivettu oja aivan 
nuijasaraesiintymän viereen, mutta laji on vielä säilynyt paikalla. 
Paikka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Suojelun 
yhteydessä on uusi oja padottava mahdollisimman pikaisesti. Toho-
lammin Särkijärvellä on elinvoimainen nuijasaraesiintymä, ja ilmei-
sesti laji on Tuomikonnevan soidensuojelualueellakin säilynyt, vaikkei 
sitä V. 1984 laajalta rehevältä aapasuolta löydettykään. Särkijärven 
luoteispään suosta, jolla kasvaa useita muitakin harvinaisia ja 
uhanalaisia kasvilajeja, tulisi perustaa luonnonsuojelualue. 

Lähdesara Carexpaniculata L. 

Levinneisyys 
Lähdesara on eteläinen laji, jonka pohjoisimmat luontaiset esiintymät 
koko maailmassa ovat Karviassa Pohjankankaan kupeella. Isojoen 
Lauhavuoren pohjoisin kasvupaikka on vain n. 400 m etelämpänä. 
Suomessa lähdesaraa kasvaa Salpausselkien lounaisosassa Uuden-
maan läänin länsiosassa ja Varsinais-Suomessa. Laji on katsottu Uu-
dellamaalla vaarantuneeksi ja Varsinais-Suomessa silmälläpidettä-
väksi. Satakunnassa lähdesaraa kasvaa Säkylänharjun-Virt-
taankankaan kupeella sekä Hämeenkankaan-Pohjanlcankaan 
reunoilla. Siellä laji on Rassin ym. (1986) mukaan silmälläpidettävä 
samoin kuin koko maassakin. 

Ekologia 
Lähdesara kasvaa Suomessa vain lähteiköissä, koska sen juuristo ei 
siedä jäätymistä. Etelämpänä se kasvaa kosteissa rehevissä metsissä 
ja rannoilla. Ravinteisuuden suhteen lähdesara ei ole kovin vaatelias. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isojoki  Lauhavuori, Huhtaluoma (1977J. Suominen, H, OULU; SUo-
minen 1978; Suominen & Varkki 1984) 
Isojoki  Lauhavuori, Peräkorpi (1978 J. Suominen, H, OULU; Suomi-
nen & Varkki 1984) 
Vaasa Vaskiluoto (1948 R. Bäck H, OULU; 1949 R. Bäck & M. 
Malmberg, H; 1953 S. Klockars, H; hävinnyt saksalaistulokas) 
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Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Isojoen lähdesaraesiintymät ovat niukkoja, mutta välitöntä vaaraa 
niillä ei liene. Ne sijaitsevat Lauhavuoren kansallispuistossa. 

Varstasara Carexpseudocyperus L. 

Levinneisyys 
Varstasara on Suomessa eteläinen laji, jonka pohjoisimmat löytöpai-
kat ovat Lapväärtissä, Jyväskylän seudulla ja Liperissä. Atlanttisella 
lämpökaudella se on kasvanut subfossiililöytöjen perusteella Kitti-
lässä asti. Laji ei ole missään kovin yleinen, ja Rassin ym. (1986) mu-
kaan se on erittäin uhanalainen Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-
Karjalan lääneissä. 

Ekologia 
Varstasara kasvaa eutrofisten järvien ja lampien rantaluhdilla, rehe-
vissä puronvarsissa ja lehtokorvissa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kristiinankaupunki Lapväärtti, Lillträsk ja Blomträsk (1954 A. Rai-
lonsala, H; 1956 M. Malmberg, H; 1956 R. Bäck, OULU; 1966 T 
Stjernberg, H; Railonsala 1957; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lillträsk, joka on varstasaran alkuperäinen kasvupaikka Lapväärtissä, 
on kuivattu perusteellisesti ja sara on A. Varkin mukaan hävinnyt 
sieltä. Lillträskin rannoilta varstasara lienee levinnyt Blomträskille ja 
läheisiin ojiin. Blomträskin rantoja ei ole viime aikoina varsinaisesti 
tarkastettu, mutta rantaluhdat ovat säilyneet valtatieltä katsoen luon-
nontilaisina. Paikka pitäisi vielä tarkastaa ja selvittää varstasaraesiin-
tymän nykytila.. Blomträsk ja sen rannat olisi syytä muodostaa luon-
nonsuojelualueeksi, koska siellä varstasaran lisäksi kasvaa useita har-
vinaisia vesikasveja. Blomträsk on myös hyvä lintujärvi. 

Kevätlinnunsilmä Chrysosplenium alternifoliur L. 

Levinneisyys 
Kevätlinnunsilmä on eteläinen laji, jolla on yhtenäinen levin-
neisyysalue Suomenselän eteläpuolella. Keski-Suomessa on vain 
muutamia yksittäisesiintymiä. Laji on katsottu Kuopion läänissä vaa-
rantuneeksi ja Pohjois-Karjalassa erittäin uhanalaiseksi. Keski-Poh-
janmaalta se on hävinnyt (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Kevätlinnunsilmä kasvaa lähteiden ja lähdepurojen liepeillä, lehto-
korvissa ja varsinkin Etelä-Suomessa myös tuoreissa varjoisissa leh-
doissa sekä rannoilla. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Etelä-Pohjanmaa  (Simming et al. 1861: tämligen allmän) 
Isojoki  Huhtakorpi (1971 O. Storsved, H; 1980 J. Suominen, H, 
OULU) 
Kauhajoki  Koskenkylä (Varkki 1985; hävinnyt) 
Kurikka  Harjakoski (Varkki 1985; ilmeisesti hävinnyt) 
Kurikka  Jyllinkoski (1986 H. Saari, suull. tiedonanto) 
Kurikka  Lehtokankaantie (1980 T. Saari, suull. tiedonanto) 
Kurikka  Pitkäkoski (1933 J. Sarvela, H; myös 1989) 
Kurikka  Pitkämö (1971 J. Sarvela, H-a; hävinnyt) 
Kurikka  Pitkämönluoman suu (1987J. Suominen, H) 
Vaasa  Vanha Vaasa (1986 E. Piispala, H, viljelykarkulainen) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Isojoen Huhtakorvessa kevätlinnunsilmää kasvaa runsaasti hienon 
lähdepuron varrella. Paikka tullaan liittämään Lauhavuoren kansal-
lispuistoon. Kurikassa lajia on runsaasti muutaman Jalasjokeen las-
kevan raviinin pohjalla lehtokorvessa ja Pitkämönluoman suulla leh-
dossa. Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Ku-
rikan Jyllinkoskella ja Lehtokankaantiellä keskustassa ke-
vätlinnunsilmää on kummassakin paikassa runsaasti pienellä alalla 
lähteiköissä. Molemmista rauhoittamattomista esiintymistä olisi suo-
tavaa perustaa luonnonsuojelualueet. 

Hoikkavilla Eriophoruin gracile Koch ex Roth 

Levinneisyys 
Hoikkavillaa on löydetty kaikista Suomen eliömaakunnista. Se on 
kohtalaisen yleinen Pohjois-Suomessa pohjoisinta Lappia lukuunot-
tamatta. Etelä-Suomessa laji on kovasti harvinaistunut, ja se on kat-
sottu vaarantuneeksi lounaisimmissa maakunnissa sekä Vaasan, 
Keski-Suomen ja Kuopion lääneissä (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Hoikkavilla kasvaa mesotrofisilla rimpinevoilla ja rimpiletoilla, erityi-
sesti luhtaisilla paikoilla sekä rantaluhdilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alavus  Larvaneva Pierinlampi (1987J. Suominen, H) 
Alahärmä  Voltti (1892 W. Lauren, H; hävinnyt) 
Alajärvi  Ukonmäki (1905 A.L. Backman, H; Backman 1909; ei ha- 
vaittu 1982, 1983, 1984) 
Etelä-Pohjanmaa  (Simming et al. 1861: här och där) 
Evijärvi  Sydänmaa (Backman 1909; hävinnyt) 
Himanka Koivusuo (1983 H. & R. Heikkilä, H; hävinnyt) 
Ilmajoki  Heinineva (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Ilmajoki  Rahkaneva (1933 J. Sarvela, H; hävinnyt) 
Ilmajoki  Tuulianneva (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Jakobstad  Kopparbergsputten (1919 B. Pettersson, H; hävinnyt) 
Jalasjärvi Vähä Liikajärvi (J. Sarvela, kirjall. tieto) 
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Jepua asema (1892 W. Lauren, H; hävinnyt) 
Kannus Eteläneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kannus Peräjärvi (1987E. Ohenoja &A. Issakainen, OULU-a) 
Kaustinen Köyhäjoki (1932 H. Roivainen, H; hävinnyt) 
KroI~r noby Domarsträsk (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Hållmossbäck (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Hästö mosse (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Jämnträsket (1936 B. Kiockars, H; Klotkars 1937; X) 
Kronoby Kainsmossen (Klotkars 1937; 1950 T-L. Westman, H; 1960 
C. Krokfors, H; hävinnyt) 
Kronoby Köta mosse (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Merijärvi (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Snåre (Klotkars 1937; X) 
Krono y Jämnmossen (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kurikka Lehtijärvi (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Kurikka Niinistönjärvi (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Kälviä Kaakkurineva (1983 T Ulvinen &A. Karkki, OULU-a) 
Laihia Peltomaa (1960 E. Annila, H; hävinnyt) 
Lappajärvi Evijärven raja (1903 A.L. Backman, H; Backman 1909; 
hävinnyt) 
Lappajärvi Hanhijärvi (1901 E Odenwall, H; Backman 1909; hävin- 
nyt) 
Lappajärvi Hyytiälä (1904 A.L. Backinan, H; Backman 1909; hävin- 
nyt) 
Lappajärvi Latvaniitty (1904 A. Nyström, H; 1904 A.L. Backman, H; 
Backman 1909;1909,4. Nyström, H; 1917 G. Roos, H; hävinnyt) 
Lappaiärvi Luomala (1906 A.L. Backinan, HSI; Backman 1909; hä- 
vinrìyt) 
Lestiiärv_i Kivineva (1984 II & R. Heikkilä, A. Herttuala, H-a) 
Lestfi'ärvi Tuomikonneva (1984 H. & R. Heikkilä, A. Herttuala, H-a) 
Maalahti Stormyr (Brandt 1948; hävinnyt) 
Närpiö Pörtom, Lillträsket (1952 S. Klotkars, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Närpiö Risnäsmossen (Brandt 1948; hävinnyt) 
Oravainen Hympottkärret (Öling 1987) 
Perho Heikinjärvenneva (Liedenpohja & Luttinen 1984) 
Perho Rimmenneva (Ruuhijärvi 1960; X) 
Vaasa Grundfjärden (Lauren 1896) 
Vörå (Lauren 1896: flerstädes mellan Vörå och Ylihärmä) 
Ähtäri Kapealampi (1965 I. Kytövuori, H; X) 
Ähtäri Kotkalampi (1942 EJ. Valovirta, H; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
I-Ioikkavilla on löydetty kaikkiaan yli 30 paikalta Vaasan läänissä, 
mutta ojitusten ja pellonraivauksen takia suurin osa vanhoista kasvu-
paikoista on tuhoutunut. Säilyneitä kasvupaikkoja lienee vain kah-
deksan. Niistä Lestijärven Kivineva ja Tuomikonneva kuuluvat soi-
densuojelualueeseen, Heikinjärvenneva Salamajärven kansallispuis-
toon ja Alavuden Larvaneva sekä Kannuksen Eteläneva valtakunnal-
liseen soidensuojelun perusohjelmaan. Kälviän Kaakkurinevan suo-
jelusta on Kälviän kunta tehnyt päätöksen. Jalasjärvellä hoikkavillaa 
kasvaa Vähä Liikajärven soistuneella järvikuiviolla monen muunkin 
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harvinaisen lajin seurassa. Paikasta olisi syytä perustaa luonnonsuo-
jelualue. Oravaisten Hympottkärretin esiintymän nykytilasta ei ole 
tietoa. Lajin löytyminen uusilta kasvupaikoilta etenkin läänin poh-
joisosasta on vielä mahdollista, mutta kovin paljon niitä ei enää l~iy-
tyne. 

Suovalkku Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 

Levinneisyys 
Suovalkkua on löydetty kok' Suomesta pohjoisinta Lappia lukuunot-
tamatta. Se ei ole missään kovin yleinen. Se on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi Satakunnassa ja vaarantuneeksi Uudenmaan, Kymen, 
Vaasan, Keski-Suomen ja Kuopion lääneissä sekä Keski-Pohjan-
maalla (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Suovalkku kasvaa letoilla ja mesotrofisilla nevoilla tavallisimmin rim-
pien reunoilla, joskus välipinnoillakin. Laji suosii luhtaisia paikkoja, 
ja kasvaa usein myös lampien nevarannoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alavus Sapsalampi (1969 P. Alanko, H; X) 
Himanka Kalajoen tien varsi (1942 S. Sundqvist, H; hävinnyt) 
Ilmajoki Heinineva (1934 J. Saivela, H; Sarvela 1935; hävinnyt) 
Ilmajoki Pässilä (1982 R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Kannus Eteläneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kaskinen Hemträsket (1886 J. Linden, H; 1894 R. Dahlberg & .1. Lin- 
den, H; hävinnyt) 
Kauhajoki Koihnanjärvi (1963 A. Varkki, H; 1982 R. Heikkilä, H-a; 
Varkki 1985; hävinnyt) 
Kauhajoki Mustikkaviita (1982 R. Heikkilä, H-a; Suominen & Varkki 
1984, Varkki 1985) 
Kokkola (Hellström 1879) 
Kokkola Kvikant (1936 S. Sundqvist, H; hävinnyt) 
Kokkola Oja, Kroksvik (1961 M-E. Cygnel, H; X) 
Korsnäs (Brandt 1948; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki (Railonsala 1931; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki Lappfjärd, Börkmossen (Waren 1924; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki Lappfjärd, Hukusjön (1984 J. Suominen, H; hä- 
vinnyt) 
Kristiinankaupunki Lappfjärd, Spangmossen (Waren 1924; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki Lappfjärd, Stugmossen (Rancken 1914; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki Lappfjärd, Södermossen (Waren 1924; hävinnyt) 
Kronoby Hästö (1936 B. Klotkars, H; Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby Kainsmossen (Klotkars 1937, 1947; 1960 C. Krokfors, H; hä- 
vinnyt) 
Kronoby Småsjön (1961 C. Krokfors, H; X) 
Kälviä Heinisuo (Auer 1944; hävinnyt) 
Kälviä Iso Maajärvi (1983 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Kälviä Kaakkurineva (1983 T. Ulvinen &A. Varkki, OULU-a) 
Kälviä Leiviskäneva (1932 H. Aulanko, H; hävinnyt) 
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Kälviä  Ruotsalonmaa (Auer 1944; X) 
Kälviä  Sydännyksenneva (Auer 1944; ei havaittu 1983) 
Kälviä  Välikylä (1932 H. Roivainen, H; hävinnyt) 
Laihia  Kuuttoneva (1953 T Harve, H; X) 
Lestijärvi  Kivineva (1984 H. & R Heikkilä, A. Herttuala, H-a) 
Lohtaja  Hollanräme (1988 H. & R Heikkilä, H-a) 
Lohtaja  Pentinneva (1979 M. Kuitunen, ympäristöministeriön suoar- 
kisto; 1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Malax  (1874 F. Ehrström, H) 
Maxmo Särkimo (1983 J. Suominen, H) 
Maxmo  Österö (1952 K Pusa, H; hävinnyt) 
Mustasaari  Iskmo Lillön (1984J. Suominen, H) 
Mustasaari  Jungsund (_Lauren 1896) 
Mustasaari  Kvarken, Admossan (1859 T. Simming, H; Simming et al. 
1861) 
Mustasaari  Norra Vallgrund (1955 R. Bäck, H; X) 
Mustasaari  Södra Vallgrund (1931 E. Lindman, H; X) 
Mustasaari Värlax, Storträsket (1983 J. Suominen, H) 
Mustasaari  Västerhankmo, Hömoss (1989.1. Suominen, H) 
Närpiö  (1905 R. Dahlberg, H) 
Närpjb Lagnan (1989 J. Suominen H, OULU; suo juuri ojitettu) 
Oravainen  Kockirnossen (Oling 1987) 
Oravainen  Källkärr (Ölin 1987) 
Oravainen  Strömkastet (Oling 1987) 
Oravainen  Surkmossen (Oling 1987) 
Perho  Korpijärvi (1969 P. Alanko, H; ei havaittu 1984) 
Peräseinäjoki Pirjatanneva (1987J. Suominen, H; myös 1989) 
Soini  Kotineva (1909A. Nyström, H; hävinnyt) 
Soini  Pitkämännikönneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Soini  Ruohikkoneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; 1984A. Herttuala & 
P. Alanko, H) 
Soini  Uurinmäki (1906A.L. Backman, H, HSI; Backman 1909; hävin- 
nyt) 
Teerijärvi  (Hellström 1879) 
Vaasa Långviksträsket (1884 W. Lauren, H; Lauren 1896) 
Vaasa Sundom (1946 R Bäck, H; hävinnyt) 
Vaasa  Västervik (1946 E. Cedercreutz, H; hävinnyt) 
Vaasa Översundom, Kläckmokärret (1989J. Suominen, H, OULU) 
Vimpeli  Hallaneva (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Suovalkkua on Vaasan läänistä löydetty yli 50 paikalta, joista vain pa-
rikymmentä on säilynyt luonnontilassa. Säilyneistäkin löytöpaikoista 
monet ovat suojelematta ja siten uhanalaisia. Jokseenkin turvattu 
suovalkun kasvupaikka on Lestijärven Kivineva, joka on soidensuo-
jelualue. Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvat Kannuksen Ete-
läneva, Laihian Kuuttoneva ja Lohtajan Pentinneva. Kälviän kunta 
on tehnyt päätöksen Kaakkurinevan suojelusta. Muut kasvu paikat 
ovat vailla mitään turvaa. Niistä ainakin Ilmajoen Pässilän lettoneva, 
Kauhajoen Mustikkaviita, Kälviän Iso Maajärvi, Mustasaaren Iskmo 
Lillön ja Värlaxin lammenrantasuot, Peräseinäjoen ja Alavuden ra- 
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jalla sijaitseva Pirjatanneva, Soinin Pitkämännikönneva ja Ruohik-
koneva sekä Vimpelin Hallaneva olisivat suojelunarvoisia, ja niistä pi-
täisi muodostaa luonnonsuojelualueet. Pirjatanneva ja Hallaneva on 
varattu turpeennostoon. Varaukset tulisi purkaa Pirjatannevalla ko-
konaan ja Hallanevalla siten, että itäreunan lettokaistaletta ei ojitet-
taisi, ja sen ja turpeennostoalueen väliin jätettäisiin vähintään 100 
metrin levyinen suojavyöhyke. 

Rimpivihvilä Juncus slygius L. 

Levinneisyys 
Rimpivihvilää on Ahvenanmaata lukuunottamatta löydetty koko 
Suomesta. Pohjois-Suomessa se on kohtalaisen yleinen Käsivarren 
Lappia lukuunottamatta. Suomen eteläpuolislcossa laji on alunperin-
kin ollut kohtalaisen harvinainen ja se on kovasti harvinaistunut oil-
tusten takia. Rassin ym. (1986) mukaan se on erittäin uhanalainen 
Varsinais-Suomessa ja vaarantunut muualla Suomen eteläpuoliskossa 
lukuunottamatta Pohjois-Karjalaa ja Oulun läänin Keski-Pohjan-
maata. 

Ekologia 
Rimpivihvilä on rimpilettojen ja mesotrofisten rimpinevojen laji, joka 
tyypillisesti kasvaa rimpien reunaosissa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Ala ärui  Hangasneva (1933A.L. Backman, H; hävinnyt) 
Alajärvi  Hirvijärvi (1908A. Nyström, H; Backman 1909; hävinnyt) 
Alajärvi  Savonneva (1955 R. Ruuliijärvi, H; hävinnyt) 
Alajärvi  Ukonmäenneva (1905 A.L. Backman & A. Nyström, H, HSI; 
Backman 1909; 1917 G. Roos, H; ei havaittu 1982, 1983) 
Alajärvi  Ukonneva (1968A-K Heikkilä, OULU; hävinnyt) 
Alavus  Larvaneva (Railonsala 1937; X) 
Alavus  Majalamminneva (Railonsala 1937; hävinnyt) 
Alavus  Pirjatanneva (1982 R. Heikkilä, H-a; 1987 J. Suominen, H; 
myös 1989) 
Alavus  Sapsalampi (1969 P. Alanko, H; X) 
Alavus  Sikaneva (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1989) 
Himanka  Himankakylä (1942 S. Sundqvist, H, OULU; hävinnyt) 
Himanka Kalajoen tien varsi (1942 S. Sundqvist, H, OULU; hävinnyt) 
Ilmajoki Niinimaa (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Ilmajoki  Pässilä (1917P. Nederström, H; ei havaittu 1982, 1983, 1988) 
Isojoki  Harstioja (1981 J. Suominen, H; hävinnyt) 
Isojoki  Mustakeidas (1980J. Suominen, H, OULU) 
Isojoki  Räyskänkeidas (1980J. Suominen, H, OULU) 
Isojoki  Siioninkeidas (1978 J. Suominen, H, OULU; 1983 H. & R. 
Heikkilä, H-a) 
Jurwa  (1859A.J. Malmgren & T. Simming, H; Simming et al. 1861) 
Jurva  Sikaneva (1962 M. Malmberg, H; 1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kannus  Eteläneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Koihnanjärvi (1963 A. Varkki, H; 1982 R. Heikkilä, H-a; 
Varkki 1985; hävinnyt) 
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Kauhajoki  Merarämäkkä (1979A. Varkki, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Kauhajoki  Mustikkaviita (1982 R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Keski-Pohjanmaa  (Hellström 1879: här och där; tämligen allmän hög- 
re upp i landet) 
Kristiinankaupunki  Lappfjärd, Börkmossen (Waren 1924; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki  Lappfjärd, Pyhävuori (Nordström & Rosengren 
1960; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki  Lappfjärd, Spangmossen (Waren 1924; hävinnyt) 
Kristiinankaupunki  Siipyy, Furumossen (1913 A. Wegelius, H; hävin- 
nyt) 
Kronoby  Jeussen (Klockars 1937; X) 
Kronoby  Kittelmossen (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Kivijärvi-vägskäl (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Långdalsträsket (Klockars 1937; 1950 M. Malmberg, H; hä- 
vinnyt) 
Kronoby  Påras (1957 C. Krokfors, H; hävinnyt) 
Kronoby  Tagelstarrmossen (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Åsbacka (Klockars 1937; X) 
Kronoby  Åsen (1935 B. Klockars, H; Klockars 1937; hävinnyt) 
Kurikka  Niinistönjärvi (1933 J Sarvela, H; 1935 N. Salo, H; Sarvela 
1935; hävinnyt) 
Kälviä  Heinisuo (1933A.V. Auer, H; Auer 1944; hävinnyt) 
Kälviä  Leiviskäneva (1932 H. Aulanko, H; hävinnyt) 
Kälviä  Lähdeneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kälviä  Paskalampinneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kälviä  Ruotsalonmaa (Auer 1944; X) 
Kälviä  Välikylä (1932 H. Roivainen, H; hävinnyt) 
Lestijärvi  (Ruuhijärvi 1960; hävinnyt) 
Lestijärvi  Kivineva (1984 H. & R. Heikkilä, A. Herttuala, H) 
Lestijärvi  Lullonneva (1984 H. & R. Heikkilä, A. Herttuala, H) 
Lestijärvi  Tuomikonneva (1984 H. & R. Heikkilä, A. Herttuala, H-a) 
Lohtaja  Saarijärvi (1972 T. Kaattari, H; X) 
Perho  (s.a. F. Hellström, HSI) 
Perho  Heikinjärvenneva (Liedenpohja & Luttinen 1984) 
Perho  Hirvilamminneva (1983 M. Liedenpohja, mnetsähallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Perho  Pajulampi (1983 M. Liedenpolija, metsähallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Perho  Tyrisevänneva (1983 M. Liedenpolija, njetsähallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Perho  Rimmenneva (Ruuhijärvi 1960; X) 
Soini  Kotineva (1909A. Nyström, H; hävinnyt) 
Soini  Ruohikkoneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; 1984A. Herttuala & 
P. Alanko, H) 
Soini  Uurinmäki (Backman 1909; hävinnyt) 
Teerijärvi  Granö mosse (1918 B. Pettersson, H; hävinnyt) 
Teuva  Lippineva (1988 J. Suominen, H, OULU, TUR; Suominen 
1989) 
Tiukka  Tiukan ja Närpiön väli (1933 A. Railonsala, H; Railonsala 
1935; hävinnyt) 
Toholampi  Matoneva (1973 T. Kaattari, H-a; X) 
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Toholampi Särkijärvi (1969 T. Kaattari, H; myös 1984) 
Vimpeli  Hallaneva (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Ahtäri  (1897A.E. Westerlind, H; ilmeisesti hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Rimpivihvilän kasvupaikkoja on Vaasan läänistä löydetty n. 60. 
Suurin osa niistä on tuhoutunut ja vain parikymmentä on enää jäljellä. 
Turvattuja niistä ovat vain Isojoen Mustakeidas ja Siioninkeidas Lau-
havuoren kansallispuistossa, Lestijärven Kivinevan ja Tuomikonnevan 
soidensuojelualue sekä Heikinjärvenneva, Hirvilamminneva, Paju-
lampi ja Tyrisevänneva Salamajärven kansallispuistossa. Soidensuo-
jelun perusohjelmaan kuuluvat Kannuksen Eteläneva ja Kälviän Pas-
kalampinneva. Muista rimpivihvilän kasvupaikoista olisivat lisäksi 
suojelunarvoisia ainakin Alavuden Pirjatanneva (ks. suovalkku) ja Si-
kaneva, Juryan Sikaneva, Kauhajoen Mustikkaviita, Kälviän Läh-
deneva, Lestijärven Lullonneva, Soinin Ruohikkoneva, Teuvan Lip-
pineva, Toholammin Särkijärvi ja Vimpelin Hallaneva (ks. suo-
valkku), joilla kaikilla kasvaa muitakin harvinaisia tai uhanalaisia 
suokasveja, ja jotka ovat muutenkin edustavia suokokonaisuuksia. 

Soikkokaksikko Listera ovata (L.) R. Br. 

Levinneisyys 
Soikkokaksikkoa kasvaa koko Suomessa pohjoisinta Lappia lukuunot-
tamatta. Suurimmassa osassa maata se on aika harvinainen. Se on 
erittäin uhanalainen Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla ja vaaran-
tunut Kymen läänissä, Oulun Pohjanmaalla ja Keski-Lapissa (Rassi 
ym. 1986). 

Ekologia 
Soikkokaksikko on vaatelias kalkinsuosija, joka kasvaa lehdoissa, leh-
tokorvissa ja erilaisilla kuivahkoilla letoilla. Vaasan läänissä se on 
enimmäkseen lettokasvi. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Kuparikallio (Backman 1909; hävinnyt) 
Etelä-Pohjanmaa  (Simming et al. 1861: här och där) 
Evijärvi Rumpuniemi (Backman 1909; hävinnyt) 
Isokyrö (1925 S. Kontturi, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Isokyrö Tuomaanmäki (Lähdesmäki 1972; hävinnyt) 
Jalasjärvi  Koskue (Korpi 1985) 
Kauhajoki Hyyppä Kullaankorpi (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 
1985) 
Kauhajoki  Ikkeläjärvi (Varkki 1985; hävinnyt) 
Kauhajoki  Maaliuuninmaa (1963 A. Varkki, H; 1980 J. Suominen, H; 
1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Kauhajoki  Näsiänmäki (Varkki 1985) 
Kauhajjoki  Rytiperä (1981 A. Varkki, H; Varkki 1985; 1983 H. & R. 
Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Kuortane ICatajakorpi (1954 P. Alanko, H; ei havaittu 1989) 
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Kurikka  Pienineva (Sarvela 1935; hävinnyt) 
Kälviä  Ruotsalo (Auer 1944; hävinnyt) 
Kälviä  Vähäjärvi (1984 A. Herttuala, suull. tieto) 
Lappajärvi Latvaniitty (1904A. Nyström, H; 1904A.L. Backman, HSI; 
Backman 1909; hävinnyt) 
Lappaiärvi Leväniemi (Backman 1909; hävinnyt) 
Perho  Penninkilampi (1918A.L. Backman, H; hävinnyt) 
Perho  Pilleskytö (1989 J. Laitinen, kirjall. tiedonanto) 
Soini  Pykäläkorpi (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Teerijärvi (1874 F. Hellström, H; Hellström 1879; ilmeisesti hävinnyt) 
Toholampi  (Hellström 1879; ilmeisesti hävinnyt) 
Veteli  Räyrinki (1918 B. Pettersson, H; hävinnyt) 
Veteli  Räyringinjärvi (1918 B. Pettersson, H; hävinnyt) 
Vimpeli Vesterbacka, Huosiarunaankallio (Backman 1909; 1982 A. 
Herttuala & R. Heikkilä, H-a;1988 H. & R. Heikkilä, H-a) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Soikkokaksikko on hävinnyt useimmilta tunnetuilta kasvupaikoiltaan 
Vaasan läänissä. Jäljellä on enää 9 esiintymää. Niistä Kauhajoen 
Kullaankorpi on ojitettu, ja laji hävinnee pian. Kauhajoen Maali-
uuninmaassa ja Rytiperässä on elinvoimaiset esiintymät lähteisillä le-
toilla, joista pitäisi pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. Ne eivät 
kuulu mihinkään suojeluohjelmiin. Kauhajoen Näsiänmäen ja Käl-
viän Vähäjärven niukat lehtoesiintymät kuuluvat valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan. Soinin Pykäläkorpi ei kuulu suojeluohjel-
miin, mutta siitä pitäisi perustaa luonnonsuojelualue (ks. röyhysara). 
Vimpelin Huosianmaankallion viereinen letto kuuluu valtakunnalli-
seen soidensuojelun perusohjelmaan, mutta sen luonnontila on vaa-
rantunut ympäristön ojitusten takia (ks. röyhysara). Pilleskydön soi-
densuojelun perusohjelmaan kuuluva lettokorpi on ojitettu jo kauan 
sitten, ja soikkokaksikon säilyminen siellä on epävarmaa. 

Korpinurmikka Poa remota Forselles 

Levinneisyys 
Korpinurmikka on Suomessa eteläinen laji, jonka yhtenäinen levin-
neisyysalue ulottuu Länsi-Suomessa Etelä-Pohjanmaan eteläosiin. 
Yksittäislöytöjä on Kemijokilaaksoa myöten. Kohtalaisen yleinen se 
on vain Satakunnassa ja Hämeessä. Keski-Pohjanmaalla se on erit-
täin uhanalainen ja vaarantunut Kymen, Keski-Suomen, Kuopion ja 
Pohjois-Karjalan lääneissä sekä Kainuussa ja Etelä-Lapissa (Rassi 
ym. 1986). Oulun ja Lapin lääneissä laji on rauhoitettu. 

Ekologia 
Korpinurmikka kasvaa kosteissa lehdoissa, lehtokorvissa ja erityisesti 
lähdepurojen varsilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Mustaisluoma (1982A. Varkki, H) 
Kauhajoki  Poikakorpi (1980J. Suominen, H; myös 1989) 
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Kauhajoki  Rumanlähde (1945 M.J. Kotilainen, H; Varkki 1985; hävin- 
nyt) 
Kauhajoki  Rydinlähde (1963A. Varkki, H; myös 1985) 
Kauhajoki  Vitsaoja (1981 A. Varkki, H) 
Kurikka  Pitkämö (1935 J. Sarvela, H; Sarvela 1935; myös 1989) 
Mustasaari  Voitby (1953 T Ahti, H; X) 
Närpiö  Orrmossliden (1984J. Suominen, H, OULU) 
Närpiö  Pjelax (1959 S. Klockars, R. Bäck, H, OULU; X) 
Närpiö  Tjärlax (1966 T Stjernberg, H; X) 
Seinäjoki Pajuluoma (Vuorinen 1961; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Korpinurmikalla on useita niukkoja esiintymiä Kauhajoella. Niistä 
Rydinlähteen kasvusto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluoh-
jelmaan. Lisäksi ainakin Poikakorven lähteikkö ja lähdepuro olisivat 
suojelunarvoisia. Kurikan korpinurmikkaesiintymä kuuluu valtakun-
nalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, samoin Närpiön Orrmossliden. 
Muiden paikkojen tilasta ja suojelutarpeesta ei ole tässä vaiheessa 
tarkkaa tietoa. 

Ruskopiirtoheinä Rhynchospora fusca (L.) Aiton 

Levinneisyys 
Ruskopiirtoheinä on Suomessa eteläispainotteinen laji, jota kasvaa 
harvakseltaan Tornionjokilaaksoa myöten. Se ei ole missään yleinen. 
Se on erittäin uhanalainen Satakunnassa, Keski-Suomessa, Kuopion 
läänissä ja Etelä-Lapissa sekä vaarantunut Kymen ja Mikkelin 
lääneissä sekä Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Oulun Pohjanmaalla 
(Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Ruskopiirtoheinä kasvaa mesotrofisilla useimmiten ohutturpeisilla 
rimpinevoilla sekä rimpiletoilla, lampien rannoilla, vesijättömailla ja 
kalliolätäköissä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alavus  Pirjatanneva (1989 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Alavus  Seinäjärvi (1985 J. Suominen, H) 
Alavus  Vehkaneva (1971 P. Alanko, H; hävinnyt) 
Isojoki Majaluoma (1980J. Suominen, H, OULU; hävinnyt) 
Isoms  Mustakeidas (1980J. Suominen, H, OULU) 
Isojoki  Räyskänkeidas (1980J. Suominen, H; hävinnyt) 
Isojoki  Siioninkeidas (1953A. Kalela, H; myös 1983) 
Isojoki  Spitaalijärvi (1935 N. Salo, H; hävinnyt) 
Jurva Sikaneva (1962 M. Malmberg, H; ei havaittu 1983, 1989) 
Kannus  Eläteneva (1985A. Kokko, OULU; häviämässä) 
Kauhajoki Iso Koihnanneva (1962A. Varkki, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Kangaslakso (1978 J. Suominen, H, OULU; myös 1983) 
Kauhajoki  Karhukeidas (1985 R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Lauhanviita (1980A. Varkki, H; hävinnyt) 
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Kauhajoki  Majaluoma (1979 J.  Suominen, H, OULU) 
Kauhajoki  Merarämäkkä (1979A. Varkki, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Punttukeidas (1985 R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Vääräjärvi (1978J. Suominen, H, OULU; myös 1983) 
Kronoby  åsen (1936 B. Klotkars; H; Klockars 1937, 1947; hävinnyt) 
Kronoby Långdalsträsk (Klotkars 1937; 1950 U. Widlund & M. Malm- 
berg, H; hävinnyt) 
Kronoby Påras (1957, 1958 O. Krokfors, H; hävinnyt) 
Kälviä  Peitso (1923 V. Kujala, HFR; 1923 N. Malmströin, H; hävinnyt) 
Lestijärvi  Kivineva (1989 H. & K Heikkilä, H-a) 
Perho  (1911 AK Cajander, H; mahdollisesti Pakosuo, jossa Lieden- 
pohjan & Luttisen (1984) mukaan myös 1983) 
Perho  Matolampi (1983 M. Liedenpohja, Metsäliallituksen luonnon- 
suojelualuetoimiston arkisto) 
Toholampi  Matoneva (1973 T Kaattari, H; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Vain puolet Vaasan läänistä löytyneistä vajaasta kolmestakym-
menestä ruskopiirtoheinäesiintymästä on jäljellä. Niistä Isojoen Mus-
takeitaan ja Siioninkeitaan, Kauhajoen Karhukeitaan ja Punttukei-
taan sekä Perhon esiintymät sisältyvät kansallispuistoihin. Lestijärven 
Kivineva on soidensuojelualue. Toholammin Matoneva kuuluu val-
takunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan, mutta se on jossain 
määrin kuivahtanut reunojen ojituksen takia. Muista esiintymistä 
Alavuden Pirjatanneva, jolla kasvaa muitakin harvinaisuuksia, olisi 
rauhoitettava luonnonsuojelualueeksi. Kauhajoen Kangaslakson ja 
Majaluoman ruskopiirtoheinäpaikat tulisi liittää Lauhavuoren kan-
sallispuistoon. 

Lettotähtimö Stellaria crassifolia Ehrh. 

Levinneisyys 
Lettotähtimö on Suomessa pohjoispainotteinen laji, jonka nimivariaa-
tion eteläisimmät kasvupaikat ovat Etelä-Pohjanmaalla. Variaatio 
brevifolia kasvaa muutamassa paikassa etelä- ja lounaisrannikolla. 
Lettotähtimö on Rassin ym. (1986) mukaan hävinnyt Kuopion 
läänistä, erittäin uhanalainen Uudellamaalla ja vaarantunut Var-
sinais-Suomessa. Pohjois-Suomessa se on kohtalaisen yleinen eikä 
erityisen uhattu. 

Ekologia 
Lettotähtimö on vaatelias laji, joka viihtyy erityisesti koivuletoilla, 
lähteiköissä ja rehevillä luhtarannoilla. Eteläisistä kasvupaikoista 
monet ovat merenrantaniityillä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Himanka  Kekolahti Kivikarvo (1983 E. Olzenoja OULU-a) 
Himanka Meksin metsä (1983 M. Vainio OULU-a) 
Himanka  Vatunki Ryssänlammet (1983 T Ulvinen, OULU) 
Kannus  Lestijoki (1977 T Kaattari, H; X) 
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Kauhajoki  Kainasto (1964A. Varkki, H; Varkki 1985; hävinnyt) 
Kauhajoki  Aro (1965A. Varkki, H; Varkki 1985; hävinnyt) 
Kokkola  (s.a. F. Hellström, H) 
Kokkola  Hållhagen (1934 U. Widlund, H; ilmeisesti hävinnyt) 
Kokkola  Kvikant (1935 S. Sundqvist, H; X) 
Korsnäs Edsvik (1953 T. Ahti, H; X) 
Kronoby  Bredviken (Klockars 1937; X) 
Kronoby  Grundfjärden (Klockars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Halsskär (1945 B. Klotkars, OULU-a; X) 
Kronoby  Kainsmossen (1946 U. Widlund, H; Klotkars 1937, 1947; 
1950 M. Malmberg, H; 1958 C. Krokfors, H; hävinnyt) 
Kronoby  Kaskhusfjärden (1959 C. Krokfors, H; X) 
Kronoby  Köta träsket (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Merijärvi (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kronoby  Timmerkärr (1935 B. Klotkars, H; hävinnyt) 
Kronoby  Åsmossen (Klotkars 1937; hävinnyt) 
Kurikka  Lohiluoma (1933 J. Sarvela, H; Sarvela 1935; 1980.1. Saivela 
&J. Suominen, H) 
Kurikka  Panttila (1988J. Sarvela, H-a) 
Kälviä  Kotolahti (Auer 1944; 1983 T. Ulvinen & A. Varkki, OULU-a) 
Kälviä  Myyrisuo (Auer 1944; hävinnyt) 
Mustasaari  Kvarken (Raippaluoto) (1859 A. I. Malmgren & T Sim- 
ming, H; Simming et al. 1861) 
Mustasaari  (Lauren 1896) 
Oravainen  Fjärdsbäcken (1948 E. Häyren, H; hävinnyt) 
Pietarsaari  Kråkholmsfjärden (1920-luku H. Lagström, suull. 
tiedonanto B. Färdigille) 
Pietarsaari  Notbergsfjärd (1896 C. Fontell, herb. B. Färdig; 1898 C. 
Fontell, OULU) 
Pietarsaari  Nyvägen (1902 C. Fontell, H; hävinnyt) 
Pietarsaari  Vikbotten (1956 K Melin, H; X) 
Toholampi  Kirkkojärvi (1969 T Kaattari, H; X) 
Veteli  Räyringinjärvi (1918 B. Pettersson, H; ei havaittu 1984) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Yhtäkään lettotähtimön kasvupaikkaa Vaasan läänissä ei ole rauhoi-
tettu, eikä yksikään niistä sisälly mihinkään suojeluohjelmaan. Var-
sinaisilta suokasvupaikoiltaan läänissä laji on jo hävinnyt. Suojelun 
arvoisia säilyneistä esiintymistä olisivat lähinnä Kyrönjoen ja Lesti-
joen rantalähteiköt Kurikassa ja Kannuksessa sekä Kälviän Kotolah-
den ranta. Niistä pitäisi perustaa luonnonsuojelualueet tai muuten 
varmistaa, etteivät maankäytön muutokset tuhoa lettotähtimöä. 
Tiedottaminen lettotähtimöesiintymistä maanomistajille lienee riit-
tävä suojelutoimi joissakin tapauksissa. Merenrantakasvupaikkojen 
nykytila ei ole tiedossa. Jos joku niistä on säilynyt, mikä on ilmeistä, 
olisi suojelutarve ja -mahdollisuudet selvitettävä. 
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Lähdetähtimö Stellaria uliginosa Murray 

Levinneisyys 
Lähdetähtimö on Suomessa eteläinen laji, jonka pohjoisimmat kasvu-
paikat ovat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savon 
eteläosissa. Sitä ei ole katsottu uhanalaiseksi muualla kuin Vaasan 
läänissä (Rassi ym. 1986). 

Ekologia 
Lähdetähtimö kasvaa lähteiden reunoilla, lähdepuroissa ja lähdeveti-
sissä ojissa, joskus myös satunnaisena tienojissa ja lastauspaikoilla. 
Ainakin Etelä-Pohjanmaalla se Varkin (1985) mukaan suosii savik-
kojen lähteitä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Koskenkylä (1962 A. Varkki, H; X) 
Kauhajoki  Ratuskylä (1981 A. Varkki, H) 
Kauhajoki  Uuro (1982 A. Varkki, H) 
Kokkola  Ykspihlaja (Hellström 1879, kyseessä lienee ollut satunnais- 
tulokas) 
Kristiinankaupunki satama (1943, 1946 E.J. Valovirta, H; hävinnyt 
saksalaistulokas) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lähdetähtimö on kasvanut Kauhajoella pienissä savikkolähteissä lai-
tumella Koskenkylässä. Niiden nykytila ei ole tiedossa. Ratuskylässä 
ja Uurossa se on löytynyt ojista. Kaikki esiintymät ovat olleet niuk-
koja ja jo löydettäessä uhattuja. Niiden suojelemiseksi ei ole paljoa-
kaan tehtävissä. Lähdetähtimöstä on pari epävarmaa havaintoa Kau-
hajoen eteläosan lähteiköistä 1980-luvun alusta, mutta en ole ymmär-
tänyt silloin varmistaa tietoja näytteillä. Joka tapauksessa ko. läh-
teiköt ovat muillakin perusteilla suojelun arvoisia. 

Nevaimarre Thelypteris palustris Schott 

Levinneisyys 
Nevaimarre on Suomessa eteläpainotteinen laji, joka on yleinen vain 
maan lounaisosassa. Oulun ja Lapin lääneissä se on rauhoitettu. 
Rassin ym. (1986) mukaan se on erittäin uhanalainen Kainuussa ja 
Etelä-Lapissa sekä vaarantunut Kymen, Keski-Suomen, Kuopion ja 
Pohjois-Karjalan lääneissä sekä Keski-Pohjanmaalla, Oulun Pohjan-
maalla ja Kuusamossa. 

Ekologia 
Nevaimarre kasvaa rehevillä luhtaisilla rannoilla, rehevien lampien 
nevareunuksissa sekä tervaleppäluhdilla ja lettokorvissa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Rydinlähde (1963A. Varkki, H; Varkki 1985; hävinnyt) 
Kronoby Kainsmossen (1936 B. Klockars, H; Klockars 1947; hävinnyt) 
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Kälviä  Hangasjärvi (1933 A.V. Auer H; Auer 1944; 1970 T. Ulvinen, 
OULU; X) 
Kälviä Iso Maajärvi (1982 I. Kytövuori, H; 1983 H. & 
myös 1988) 
Kälviä  Kaakkurineva (1933 A.V. Auer & P. Pietilä, 
myös 1988) 
Kälviä  Kotolahti (1983 T. Ulvinen & A. Varkki, OULU) 
Kälviä  Pentinlahti (1932 P. Pietilä, H; X) 
Maksamaa Teugmo (1989 A. Varkki, muistiinpanot) 
Mustasaari  (1888J. Kahilus, H) 
Mustasaari  Iskmo Lillön (1984 J. Suominen, H, OUL U 
Mustasaari  Kvevlax Mälsor Stormaraträsket (1988 J. 
OULU) 
Mustasaari  Långskär (1883 W. Lauren, H) 
Oravainen  Keskisträsk (1985 T. Rintanen, H, OULU) 
Oravainen  Norrskogsträsken (Öling 1987) 
Oravainen  Övre kastet (1985 L. Öling, H; Oling 1987) 

R. Heikkilä, H; 

H; Auer 1944; 

Suominen, H, 

Vaasa Vaskiluoto (1948 R. Bäck, H; 1954 J. Suominen, H; 1956 S. 
Klotkars, OULU; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Nevaimarteen kasvupaikoista yhtään ei ole suojeltu eikä sisällytetty 
valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Kälviän kunta on kuitenkin päät-
tänyt suojella Kaakkurinevan, jolla kasvaa useita muitakin uhanalaisia 
lajeja. 	Sen lisäksi suojelunarvoisia nevaimarteen kasvupaikkoja 
olisivat ainakin Kälviän Iso Maajärvi ja Kotolahti, Mustasaaren Iskmo 
Lillön ja Stormaraträsketin lammenrannat sekä Oravaisten Keskis-
träsk ja Övre Kastet. 

Karhunruoho Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. 

Levinneisyys 
Karhunruoho on Suomessa pohjoispainotteinen laji, joka on yleinen 
Kainuussa ja sen pohjoispuolella. Etelämpänä on vain muutamia 
esiintymiä, ja laji ansaitsisikin rauhoituksen Oulun läänin eteläpuo-
lella siinä kuin esimerkiksi punakämmekkäkin. Satakunnasta karhun-
ruoho on hävinnyt ja Kymen läänissä häviämäisillään. Pohjois-Kar-
jalassakin lajia on pidetty hävinneenä (Hakalisto 1987), mutta Liek-
sasta löytyi v. 1988 aika runsas esiintymä. Rassin ym. (1986) mukaan 
laji on erittäin uhanalainen myös Keski-Suomessa, mutta Retkeilykas-
vion mukaan lajia ei ole Pohjois-Hämeestä löydetty. Oulun läänin 
Keski-Pohjanmaalla karhunruoho on vaarantunut (Issakainen 1988). 

Ekologia 
Karhunruoho kasvaa eteläisimmillä kasvupaikoillaan lettonevoilla ja 
lettorämeillä, usein tihkuvan pohjaveden vaikutuspiirissä. Pohjoisessa 
se kasvaa myös tunturikankailla sekä purojen ja jokien varrella. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Hangasneva (1907 A. Nyström, H; 1909 A. Nyström, HSI; 
1933A.L. Backman, H; Ruuhijärvi 1960; hävinnyt) 
Alajärvi  Savonneva (1955 R Ruuhijärvi, H; Ruuhijärvi 1960; hävinnyt) 
Isojoki  Huhtakorpi (1981 J. Suominen, H, OULU; Suominen & 
Varkki 1984; hävinnyt) 
Kauhajoki  Mustikkaviita (1974 A. Varkki, H; 1979 J. Suominen, 
OULU; 1980J. Suominen, H; Suominen & Varkki 1984; Varkki 1985) 
Soini  Huosianmäki (1983A. Herttuala, suull. tieto; 1983 H. & R. Heik-
kilä, H; myös 1988) 
Soini  Ruohikkoneva (1982A. Herttuala & R Heikkilä, H-a; 1983 H. & 
R. Heikkilä, H; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kauhajoen Mustikkaviidassa karhunruohoa kasvaa parin aarin alalla 
kohtalaisen runsaasti lettonevalla. Soinin Huosianmäen ja Ruohik-
konevan esiintymät lettorämeillä ovat suunnilleen samankokoisia. 
Kaikilla paikoilla kasvaa muitakin harvinaisia kasveja, ja niistä pitäisi 
pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. 

Lettokuirisammal Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. 

Levinneisyys 
Lettokuirisammal kasvaa koko Suomessa, mutta on etelässä aika har-
vinainen. Pohjois-Suomessa se on kohtalaisen yleinen alueilla, joilla 
on runsaasti lettoja. 

Ekologia 
Lettokuirisammal kasvaa letoilla, erityisesti rimpiletoilla, koivule-
toilla ja luhtaletoilla, ja lähteiden liepeillä, tavallisesti rimpipinnalla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Ukonmäki (1982 R. Heikkilä, H; ei havaittu 1983) 
Isojoki  Leppikylä (1966 P. Borg, H; hävinnyt) 
Kälviä Iso Maajärvi (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Närpes  Orrmosskällan (1904 E. af Hällström, H; hävinnyt) 
Soini  Huosianmäki (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1989) 
Soini  Pitkämännikönneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a) 
Vimpeli Huosianmaankallio (1982 R. Heikkilä, H; ei havaittu 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lettokuirisammalella on Vaasan läänissä viisi esiintymää, joista Käl-
viän Isolla Maajärvellä lajia on aika runsaasti luhtaisella letolla. Soi-
nin esiintymät ovat niukkoja. Edellämainitut esiintymät eivät kuulu 
suojelusuunnitelmiin, mutta koska niillä kasvaa muitakin uhanalaisia 
lajeja, pitäisi niistä pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. Vimpe-
lin Huosianmaankallion valtiolle rauhoitettavaksi hankittu letto on 
uhanalainen läheisen ojituksen takia, ja lettokuirisammal on mahdol-
lisesti jo hävinnyt sieltä. Alajärven Ukonmäen letto kuuluu valtakun- 



nalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, mutta lettokuirisammalen säily-
minen letolla on epävarmaa sen halki kaivetun ojan takia. 

Lettokilpisammal Cinclidium stygium Sw. 

Levinneisyys 
Lettokilpisammalta on löydetty koko Suomesta. Se on kohtalaisen 
yleinen Pohjois-Suomen rehevillä alueilla, mutta etelässä laajalti 
melko harvinainen (Koponen 1969). 

Ekologia 
Lettokilpisammal on vaatelias lettokasvi, joka parhaiten viihtyy kos-
teilla välipinnoilla muutamia senttejä suoveden yläpuolella. Usein se 
kasvaa rimpipinnoillakin yhdessä lettolierosammalen kanssa. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi Kuparikallio (1963 E. Kotanen, H; hävinnyt) 
Alajärvi Poikkijoki (1906A.L. Backman, H; Backman 1909; hävinnyt) 
Isojoki  Leppikylä (1966 P. Borg, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Rytiperä (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Kälviä Iso Maajärvi (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Kälviä  Kaakkurineva (1933 A. V. Auer, H; myös 1988) 
Lapväärtti  Santaheininrämäkkä (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 
1988) 
Närpiö  Norra Karvamossen (Rancken 1914; hävinnyt) 
Perho  Pilleskytö (1989 J. Laitinen, OULU) 
Soini  Pitkämännikönneva (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Soini  Pykäläkorpi (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Vimpeli Huosianmaankallio (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lettokilpisammalen kasvupaikoista vain Vimpelin Huosianmaankal-
lion letto on suojeltu, mutta sielläkin laji on uhanalainen (ks. röy-
hysara). Perhon Pilleskydön letto kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan, mutta sielläkin laji on uhattu vanhan ojituk-
sen vuoksi. Kaikki muut jäljellä olevat lajin esiintymät ovat suoje-
lunarvoisia, koska niillä kasvaa useita muitakin uhanalaisia lajeja. 
Niistä tulisi pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. 

Lettosiipisammal Fissidens adianthoides Hedw. 

Levinneisyys 
Lettosiipisammalta on löydetty koko Suomesta, mutta kohtalaisen 
yleinen se on vain kalkkiseuduilla. 

Ekologia 
Lettosiipisammal kasvaa monenlaisilla kosteilla runsasravinteisilla 
paikoilla: letoilla, rannoilla ja varjoisilla kaikkikallioilla. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alajärvi  Kuparikallio (1963 E. Kotanen, H; ei havaittu 1982, 1988) 
Alajärvi  Möksy Rapaneva (1983 H. & R Heikkilä, H-a; hävinnyt) 
Kauhajoki  Rytiperä (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Kälviä Iso Maajärvi (1983 H. & R Heikkilä, H-a; myös 1988) 
Lappajärvi Neulaniemi. (1907A.L. Backman, H; Backman 1909; X) 
Lapväärtti  Pyhävuori (1965 R Fagersten, H; X) 
Seinät  Törnävä (1969 T. Torvi, OULU; X) 
Soini  Pahkamäki (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Soini  Pykäläkorpi (1983 H. & R. Heikkilä, H; myös 1988) 
Vimpeli  Huosianmaankallio (1965 R Fagersten, H; myös 1983) 
Vimpeli  Poikkijoki (1983 H. & R Heikkilä, H; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Lettosiipisammalen kasvupaikoista vain Huosianmaankallion letto on 
suojeltu (ks. röyhysara ja lettokilpisammal). Kaikki muut varmasti 
säilyneet esiintymät ovat suojelun arvoisia, ja niistä tulisi pikaisesti 
perustaa luonnonsuojelualueet. Vimpelin Poikkijoen lettokorvessa 
pitäisi padota lettoa reunustava oja. 

Aaltolehväsammal Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. 

Levinneisyys 
Aaltolehväsammal on eteläinen laji, jonka pohjoisimmat esiintymät 
ovat Lauhavuoren ja Jaamankankaan lähteiköissä. Se on kohtalaisen 
yleinen Suomessa vain Ahvenanmaalla. 

Ekologia 
Aaltolehväsammal kasvaa hemiboreaalisessa vyöhykkeessä tuoreissa 
lehdoissa ja lehtokorvissa. Pohjoisempana se on tyypillinen parhait-
ten lähteikköjen laji. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isojoki  Huhtakorpi (1970 S. Vuokko, H; myös 1984) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Huhtakorven lähdepuron varressa kasvaa aika runsaasti aaltoleh-
väsammalta. Paikka tullaan liittämään Lauhavuoren kansallispuis-
toon. 

Särmälähdesammal Philonotis seriata Mitt. 

Levinneisyys 
Särmälähdesammal on Suomessa pohjoinen. Eteläisimmät kasvupai-
kat ovat Satakunnassa Pohjankankaan lähteiköissä. Pohjois-Suo-
messa se on aika yleinen. 
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Ekologia 
Särmälähdesammal kasvaa lähteiköissä ja lähdepurojen varsilla. Se 
on ravinteisuuden suhteen melko vaatimaton, lähinnä mesotrofi. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Kauhajoki  Maaliuuninmaa (1983 R Heikkilä, H; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kauhajoen Maaliuuninmaassa särmälähdesammalta kasvaa runsaasti 
ruosteliejulähteessä. Koska paikalla kasvaa muitakin uhanalaisia la-
jeja, tulisi siitä perustaa pikaisesti luonnonsuojelualue. 

Lettolehväsammal Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T. Kop. 

Levinneisyys 
Lettolehväsammal kasvaa koko Suomessa, mutta ainakin maan etelä-
puoliskossa se on harvinaisenpuoleinen. 

Ekologia 
Lettolehväsammal kasvaa letoilla, rehevissä korvissa, lähteiköissä ja 
tihkupinnoilla. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isojoki  Lauhavuori Kaivolamminneva (1983 H. & R. Heikkilä, H; 
myös 1988) 
Perho  Haarapuro (1983 M. Liedenpohja, metsähallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Perho  Heikinjärvenneva (1983 M. Liedenpohja, metsähallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Perho  Kallioistenkangas (Liedenpohja & Luttinen 1984) 
Perho  Salmineva (1983 M. Liedenpohja, metsäliallituksen 
luonnonsuojelualuetoimiston arkisto) 
Vimpeli  Pyhävuori (Backman 1909; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Kaikki Vaasan läänistä tunnetut lettolehväsammalesiintymät sijaitse-
vat Lauhavuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa. Ne ovat kuiten-
kin aika niukkoja, joten lajin säilyminen alueella ei ole taattu. 

Käyrälehtirahkasammal Sphagnum contortum K.F. Schulz 

Levinneisyys 
Käyrälehtirahkasammal kasvaa koko Suomessa, mutta erityisesti 
Länsi- ja Keski-Suomessa se on harvinainen. 

Ekologia 
Käyrälehtirahkasammal on vaatelias lettolaji, joka kasvaa mieluiten 
melko märillä pinnoilla muutamia senttejä suoveden pinnan yläpuo-
lella. Se muistuttaa ekologialtaan melkoisesti lettokilpisammalta. 
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Kasvupaikat tutkimusalueella 
Ilmajoki Niinimaa (1982 R Heikkilä, H; myös 1988) 
Jurva  Pikku Sikaneva (1983 H. & R Heikkilä, H) 
Kälviä  Kaakkurineva (1983 T. Ulvinen, OULU; myös 1988) 
Lapua Simpsiö (1959, 1960 T. Herttua, H; ei havaittu 1983) 
Soini  Ruohikkoneva (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Vimpeli Hallaneva (1983 H. & R. Heikkilä, H-a; myös 1988) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Käyrälehtirahkasammalen kasvupaikoista Ilmajoen Niinimaan letto-
korpi kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kälviän 
kunta on päättänyt suojella Kaakkurinevan. Muutkin esiintymät ovat 
suojelun arvoisia, koska niillä kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja. 
Niistä pitäisikin pikaisesti perustaa luonnonsuojelualueet. 

Nummirahkasammal Sphagnum molle Sul]. 

Levinneisyys 
Nummirahkasammal on mereistä ilmastoa suosiva laji, jota kasvaa 
Suomessa nykyään vain Suomenselän lounaisosassa Etelä-Pohjan-
maan, Satakunnan ja Pohjois-Hämeen rajoilla sekä yhdellä suolla 
Hankoniemellä (Heikkilä & Lindholm 1989). 

Ekologia 
Nummirahkasammal kasvaa useimmiten ohutturpeisilla tihkuvaikut-
teisilla soilla hyvin vettä läpäisevän hiekka-alustan päällä välipinta-
tasolla. Ravinteisuuden suhteen se on jokseenkin indifferentti: se on 
kerran löytynyt keidassuoltakin, usein oligotrofiselta alustalta ja jos-
kus mesotrofisiltakin paikoilta. Letoilta sitä ei ole havaittu. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Alavus  Sikaneva (1989 R. Heikkilä, H) 
Isojoki  Isoneva (1984A. Leivo, H) 
Isojoki  Kotokeidas (1913 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Isojoki  Siioninkeidas (1984A. Leivo, H) 
Kauhajoki  Halmeenneva (1913 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Kauhajoki Iso Koihnanneva (1988 R. Heikkilä; H) 
Kauhajoki  Karhukeidas (1985 R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Kärkikeidas (1983 H. & R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Kauhaneva (1985 R. Heikkilä, H) 
Kauhajoki  Mustaisneva (1913 H. Rancken, H; hävinnyt) 
Kauhajoki  Peräneva (1988 R. Heikkilä; H) 
Kauhajoki  Punttukeidas (1985 R. Heikkilä, H) 
Närpiö  Karvamossen (1913 H. Rancken, H; hävinnyt) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Isojoen Siioninkeitaan ja Isonevan sekä Kauhajoen Kärkikeitaan 
nummirahkasammalesiintymät kuuluvat Lauhavuoren kansallispuis-
toon. Kauhanevan kansallispuistossa ja soidegsuojelun perusohjel-
massa esitetyillä siihen liitettävillä laajennusalueilla laji kasvaa Kau- 
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hajoen Karhukeitaalla, Kauhanevalla ja Punttukeitaalla. Iso Koih-
nanneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. 
Suunnitellut pohjavedenottohankkeet uhkaavat ainakin osaa suojel-
luista esiintymistä. Ison Koihnannevan runsain nummirahkasam-
malkasvusto on ojitetulla alueella. Suojeltujen paikkojen lisäksi myös 
Alavuden Sikaneva, jolla kasvaa muitakin uhanalaisia lajeja, on suo-
jelun arvoinen, ja siitä pitäisi perustaa luonnonsuojelualue. 

Harsosammal Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. 

Levinneisyys 
Harsosammal on eteläinen laji, joka muistuttaa levinneisyydeltään 
aaltolehväsammalta. Monet harsosammalen pohjoisimmat esiintymät 
Suomessa ovat samoja kuin aaltolehväsammalen. 

Ekologia 
Harsosammal on myös ekologialtaan likimain aaltolehväsammalen 
kaltainen, mutta suosii ehkä hiukan kosteampia paikkoja etelässä. 

Kasvupaikat tutkimusalueella 
Isojoki  Huhtakorpi (1984 T. Lindholm & R. Heikkilä, H) 
Lappfjärd  Pyhävuori Sydberget (Nordström 1958; X) 

Kasvupaikkojen tila ja suojelutarve 
Isojoen Huhtakorvessa kasvaa niukasti harsosammalta aaltoleh-
väsammalen joukossa. Paikka tullaan liittämään Lauhavuoren kan-
sallispuistoon. Pyhävuoren harsosammalesiintymän nykytila ei ole 
tiedossa, mutta on mahdollista, että se on säilynyt. 

SILMÄLLÄPIDETI'ÄVÄT 

Silmälläpidettäviksi suokasveiksi Vaasan läänissä olen katsonut 23 
lajia. 	Niistä useimmat ovat harvinaisenpuoleisia tai taantuneita 
suokasveja, jotka eivät kuitenkaan ole niin harvinaisia, että olisi syytä 
katsoa niitä vaarantuneiksi. Luokkaan kuuluu myös monia lajeja, 
jotka eivät kovin helposti häviä ojituksen takia, kuten keltasara. 
Monet silmälläpidettäväksi katsotut lajit ovat myös vaikeasti 
luokiteltavia (suokasvi vai jokin muu?) tai puutteellisesti tunnettuja, 
kuten pitkäpääsara ja kalkkimaariankämmekkä. 

Silmälläpidettäviä lajeja ei tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, vaan 
ne esitetään vain taulukon (Liite 1) ja levinneisyyskarttojen (Liite 2) 
muodossa. 
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5 UHANALAISTEN LAJIEN SUOJELU 

Harvinaisia ja uhanalaisia lajeja on perinteisesti suojeltu lajirauhoituksen 
avulla. Se estää vain näiden lajien keruun, mutta ei turvaa kasvupaikkoja, jo-
ten lajirauhoituksen merkitys uhanalaisten kasvien suojelussa on hyvin vähäi-
nen. 

Uhanalaisten lajien suojelukeinoista tärkein on elinympäristöjen säilyttämi-
nen. Suokasvien kohdalla kasvupaikan suojelu turvaa useimmiten lajien säi-
lymisen. Joissakin tapauksissa perinteisen maankäytön kuten niittytalouden 
tai laiduntamisen jatkaminen voi olla tarpeellinen hoitomuoto. Eräissä ta-
pauksissa uhanalaisia suokasveja kasvaa ojitetuilla soilla. Niitten esiintymien 
suojelemiseksi on ojien patoaminen tai täyttäminen useissa tapauksissa vält-
tämätöntä. 

Vaasan lääniin on perustettu useita uhanalaisten suokasvien suojelun kan-
nalta tärkeitä suojelualueita. Niistä tärkeimpiä ovat Kauhanevan-Pohjan-
kankaan, Lauhavuoren ja Salamajärven kansallispuistot sekä Pohjoisnevan, 
Linjasalmennevan ja Kivinevan-Tuomikonnevan soidensuojelualueet. 

Valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluvista soista arvok-
kaimpia uhanalaisten suokasvien suojelun kannalta ovat Kauhajoen Mus-
tasaarenneva, Iso Koihnanneva sekä Kauhanevan kansallispuiston laajen-
nusalueet, Laihian Kuuttoneva, Alajärven Kalkkikangas, Vimpelin Huosian-
maankallio ja Moskova, Perhon Pilleskytö sekä Hötölamminneva-Mittarin-
neva, Kannuksen Eteläneva, Toholammin Matoneva ja Lohtajan Pentinneva 
(ks. lajikuvaukset). 

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteista ovat uhanalaisten suo-
kasvien suojelun kannalta tärkeitä Alajärven Kalkkikangas ja Ukonmäki, Il-
majoen Niinimaa ja Pässilänvuori, Kauhajoen Näsiänmäki, Kristiinankau-
pungin Pyhävuoren lehdot, Kurikan Pitkämönluoman suun lehdot, Kälviän 
Vähäjärven lehto, Lapuan Simpsiön lehdot, Perhon Isoraivion lehtokorpi, 
Vetelin Räyringin lehdot ja Vimpelin Huosianmaankallion lehtoalue. 

Edelläluetellut suojellut tai suojeltavat kohteet eivät kuitenkaan riitä tur-
vaamaan uhanalaisten suokasvien säilymistä Vaasan läänissä. Siksi olisi tar-
peellista perustaa lisäksi uusia luonnonsuojelualueita kohteista, jotka eivät si-
sälly mihinkään suojeluohjelmaan. Valtaosa suojelemattomista uhanalaisten 
suokasvien kasvupaikoista sijaitsee yksityismailla. Niille voidaan perustaa 
luonnonsuojelualueita maanomistajan hakemuksesta lääninhallituksen p~iCi-
töksellä. 

6 EHDOTUKSET SUOJLLUALUEIKSI 

Kaikista uhanalaisten lajien kasvupaikoista ei ole mahdollista perustaa luon-
nonsuojelualueita. Olisi kuitenkin tärkeää suojella mahdollisimman monta 
erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien kasvupaikkaa. Minimivaatimus 
on, että jokaisen uhanalaisen lajin säilyminen läänissä olisi turvattava. 
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Seuraavassa kappaleessa esitellään lyhyin tekstein Vaasan läänin 
uhanalaisten suokasvien suojelemattomia ja suojeluohjelmiin kuulumattomia 
kasvupaikkoja, joiden suojelu olisi tarpeen lajien säilymisen turvaamiseksi, 
Tehdyt ehdotukset eivät mitenkään sido maanomistajia, mutta on toivotta-
vaa, että jäljempänä esitetyt tiedot suojelunarvoisista soista auttaisivat 
maanomistajia huomaamaan, että heille tutuissa ja ehkä tavanomaisilta tun-
tuvissa paikoissa onkin jotain erikoista ja säilyttämisen arvoista. Kohteiden 
sijainti esitetään kuvassa 2 ja rajaus peruskarttakopiossa (mittakaava 1:20 
000) kunkin kohdekuvauksen yhteydessä. Rajauskartoissa on lisäksi esitetty 
karttalehden numero sekä yhtenäiskoordinaatit. 
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1. Blomträsket (Kristiinankaupunki) 

Blomträsketin pohjoispäässä sekä Lillsjön rannoilla on reheviä Tuhtia, joilla 
on 1950- ja 1960-luvuilla havaittu monessa kohdassa varstasaraa (V). Lillsjön 
on nykyään perusteellisesti kuivattu, ja varstasara on sieltä hävinnyt. Blom-
träsket on varstasaran pohjoisin kasvupaikka Länsi-Suomessa ja ainut Vaasan 
läänissä. Alueen nykytilasta ei ole tarkkaa tietoa, ja se pitäisi selvittää ensi 
tilassa. Samalla pitäisi myös ehdotettu rajaus tarkastaa. 

Kuva 3. Kristiinankaupungin Blomträsketin alueelle ehdotetun suojelualu-
een rajaus. 

2. Santaheininrämäkkä (Kristiinankaupunki) 

Santaheininrämäkkä on viimeinen luonnontilassa säilynyt sirpale Pyhävuoren 
rehevistä soista. Suon länsireunalla on useita lähteitä, joista eteläisimmissä 
on pieniä vedenottamoita. Lähteiden ympärillä on lähdekorpia, ja lähellä 
maantietä pienellä alalla on vanhojen matalien turpeenottokuoppien pohjalle 
syntynyt lettorämettä. Lettorämeen alapuolella on pieni aukea märkä let-
tonevajuotti. Suolla kasvavat mm. lettokilpisammal (V), keltasara (S), kul-
tasirppisammal (S), kultakuirisammal (S) ja rimpisirppisammal (S). 
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Kuva 4. Kristiinankaupungin Santaheininrämäkälle ehdotetun suojelualueen 
rajaus. 
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3. Lippineva (Teuva) 

Lippineva on pieni rimpinen aapasuo, jonka keskustassa kasvaa mm. rimpi-
vihvilä (V). Lippineva on myös merkittävän eteläinen rätvänän alkupe-
räisesiintymä (Suominen 1989). 

n  c--= 	pohjakartta © maanmittaushallitus 

Kuva 5. Teuvan Lippinevalle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

4. Kangaslakso (Kauhajoki) 

Kangaslakso on pieni suppasuo, jonka kasvillisuus on pohjaveden tasosta 
riippuvaista. Lähes koko suo on mesotrofista märkää saranevaa. Suolla kas-
vavat mm. ruskopiirtoheinä (V) ja hirssisara (S). Topografiasta johtuen suon 
ojitus on käytännössä mahdotonta, joten sen suojelu ei välttämättä vaadi 
muuta kuin seurantaa. Alueen liittäminen Lauhavuoren kansallispuistoon 
olisi kuitenkin suotavaa, koska kansallispuistosta vastaavat biotoopit puuttu-
vat. 

Kuva 6. Kauhajoen Kangaslakson suojelunarvoisen alueen rajaus. 
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5. Mustikkaviita (Kauhajoki) 

Mustikkaviita on kalteva ohutturpeinen rimpinen suo, jonka itäreunalla on 
tihkuvaikutteista lettonevaa, keskellä mesotrofista rimpinevaa ja kalvak-
kanevaa, ja länsiosassa korpirämettä sekä isovarpurämettä. Suon itäosassa 
kasvavat mm. karhunruoho (V), rimpivihvilä (V), suovalkku (V), hirssisara 
(S), kultasirppisammal (S), kultakuirisammal (S) ja pohjanrahkasammal (S). 
Siniheinäisyyden takia suo on ainakin itäpuoliskoltaan ojituskelvoton. Suon 
kasvillisuudessa on hyvin vahva pohjoinen leima, ja sen lajisto on hyvin arvo-
kas. 
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Kuva 7. Kauhajoen Mustikkaviitaan ehdotetun suojelualueen rajaus. 

6. Poikakorpi ja Maaliuuninmaa (Kauhajoki) 

Poikakorvessa on kirkasvetinen lähde, josta lähtee vuolas pikku puro. Läh-
teen partaalla kasvaa korpinurmikkaa (V). Lähteen ympäristö on avoha-
kattu. Toisella puolen Paholuomaa Maaliuuninmaassa on useita pieniä läh-
teensilmiä, joista pohjoisin, karttaan merkitty, on kohollaan oleva ruoste-
liejulähde. Sen alapuolella viettää puroon jyrkästi lähdelettorinne. Sillä kas-
vaa runsaasti soikkokaksikkoa (V). Lisäksi paikalla kasvavat mm. särmäläh-
desammal (V), pohjannurmikka (S), rassisammal (S), kultasammal (S) ja let-
tokynsisammal (S). Maaliuuninmaan lähdeletto edustaa koko Suomessa hy-
vin harvinaista tyyppiä, ja on sikälikin suojelullisesti hyvin arvokas. 
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Kuva 8. Kauhajoen Poikakorpeen ja Maaliuuninmaahan ehdotettujen suo-
jelualueiden rajaus. 
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7. Pahalähde (Kauhajoki) 

Pahalähde kuuluu Suomen runsasvetisimpiin lähteisiin, ja ison lähdelammen 
ympärillä on purolaakson pohjalla edustavia lähteikköjä ja lähdenevoja. Vas-
taavia ei Vaasan läänissä ole luonnontilassa jäljellä muualla kuin Lauhavuo-
ren kansallispuistossa, ja nekin ovat vähävetisempinä hiukan erityyppisiä. 
Pahalähteen alueella ei kasva varsinaisia kasviharvinaisuuksia, mutta kuiten-
kin silmälläpidettävät pohjannurmikka, rassisammal ja kultasammal. Aluetta 
uhkaa pohjavedenottohanke. Jos se toteutetaan, olisi vesi otettava purosta 
lähteikön alapuolelta pumppaamatta enempää kuin lähteestä luonnostaan 
virtaa. 

Kuva 9. Kauhajoen Pahalähteelle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

8. Rytiperä (Kauhajoki) 

Rytiperän alueella on useita pieniä lähteitä, joiden alapuolella on lähdelettoa 
ja lettorämettä. Monet pienet lähteet on myös tehty kaivoiksi. Alueella kas-
vavat mm. lettovilla (E), isohuurresammal (E), soikkokaksikko (V), lettokil-
pisammal (V), lettosiipisammal (V), punakämmekkä (S), nauhasammal (S), 
lettoväkäsammal (S), lettokynsisammal (S), rimpisirppisammal (S) ja kul-
tasammal (S). Rytiperän letto on läänin arvokkaimpia säilyneitä lettoja ja 
suojeluarvoltaan valtakunnallisestikin merkittävä. 
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Kuva 10. Kauhajoen Rytiperään ehdotetun suojelualueen rajaus. 
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9. Vähä Liikajärvi (Jalasjärvi) 

Vähän Liikajärven järvikuiviolle on kehittynyt mesotrofista rimpinevaa, jolla 
kasvavat mm. hoikkavilla (V) ja rimpivihvilä (V). Erityisesti hoikkavilla on 
Vaasan läänissä kovasti harvinaistunut laji, jonka suojelemiseksi olisi tar-
peellista perustaa luonnonsuojelualue Vähästä Liikajärvestä ja sitä ympäröi-
västä Vähänjärvennevasta, joka on suurimmaksi osaksi eksentrinen keidas-
suo. 
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Kuva 11. Jalasjärven Vähälle Liikajärvelle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

10. Pirjatanneva (Alavus, Peräseinäjoki) 

Pirjatanneva on laaja edustava aapasuo, jonka keskeiset osat ovat mesotro-
fista kalvakkanevajänteistä avorimpinevaa ja ruopparimpinevaa (ks. Suomi-
nen 1989). Itäreunalla on myös pieni eksentrinen kermikeidas. Rim-
pinevoilla Pyssysalon kaakkois- ja eteläpuolella kasvavat mm. suovalkku (V), 
ruskopiirtoheinä (V), rimpivihvilä (V), vaaleasara (S) ja mähkä (S). Lisäksi 
merkittävä on isovesiherneen alkuperäisesiintymä rimmikössä. Suo on pää-
osin yksityisomistuksessa, ja se on VAPOn turpeennostoon varaama. Suon 
luoteisosasta turvetta jo nostetaankin. Lisäksi suolla on muutamia vanhoja 
ojia, jotka eivät ole kovin paljon vaikuttaneet suon luonnontilaan. Edelleen 
suon itäreunalla oli v. 1989 uusia ojia ja ojalinjoja, mutta nekään eivät ole 
suon kannalta tuhoisia. Jäljelläoleva luonnontilainen alue on Vaasan läänin 
arvokkain suojelematon suokokonaisuus, myös linnustonsa takia, ja turpeen- 
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nostovaraus olisikin suolta purettava, ja suosta perustettava luonnonsuojelu-
alue. 
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Kuva 12. Alavuden-Peräseinäjoen Pirjatannevalle ehdotetun suojelualueen 
rajaus. 
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11. Sikaneva (Alavus) 

Sikaneva on pieni suurimmaksi osaksi luonnontilainen aapasuo, jonka kes-
keiset osat ovat mesotrofista ruopparimpinevaa. Itäreunalla on myös meso-
trofista saranevaa ja pohjoisosassa sararämettä. Tien lähellä on siniheinäval-
taista nevarämettä. Suo on hyvin ohutturpeinen, suurimmaksi osaksi vain 20-
30 cm. Ohutturpeisuutensa takia se ei sovellu turpeennostoon, ja siniheinäi-
syys tekee suosta kannattamattoman metsäojituskohteen. Suolla kasvavat 
mm. nummirahkasammal (V), rimpivihvilä (V), vaaleasara (S), hirssisara (S) 
ja pohjanrahkasammal (S). Tien eteläpuolisella pienellä rimmiköllä kasvaa 
myös niukasti ruskopiirtoheinää (V). Suo on lajistoltaan arvokas, ja siitä tu-
lisi perustaa luonnonsuojelualue. 

Kuva 13. Alavuden Sikanevalle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

12. Palo-Torkon lähteikkö (Kurikka) 

Kyrönjoen rannalla Palo-Torkon kohdassa kasvaa lettotähtimöä (V) lähdeve-
tisessä ojassa Suomen eteläisimmällä säilyneellä sisämaakasvupaikalla. Ojan 
perkauksesta olisi pidättäydyttävä, ja tarpeen vaatiessa estettävä pensoittu-
minen lettotähtimön säilymisen turvaamiseksi. Lettotähtimöesiintymästä 
pohjoiseen on joen rannalla parinsadan metrin matkalla muitakin lähteitä, 
jotka olisi syytä tarkastaa. 

pohjakartta ® maanmittaushallitus 

Kuva 14. Kurikan Palo-Torkon suojelunarvoisen lähteikön sijainti. 
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13. Panttilan lähteikkö (Kurikka) 

Panttilan kylässä on lähellä 3-tietä Kyrönjoen rannalla lähteikkö, josta äsket-
täin löytyi lettotähtimö (V). Lettotähtimön säilymisen turvaamiseksi läh-
teikkö lähiympäristöineen olisi suojeltava ja tarpeen vaatiessa estettävä pen-
soittuminen . 

Kuva 15. Kurikan Panttilan suojelunarvoisen lähteiikön sijainti. 

14. Pässilä (Ilmajoki) 

Ison-Pässilän luoteisrinteellä on pieni selvästi kalteva avosuo, joka on 
suurimmaksi osaksi lettonevaa. Suolla kasvavat mm. suovalkku (V), pu-
nakämmekkä (S), vaaleasara (S), kultasirppisammal (S), kultakuirisammal 
(S) ja pohjanrahkasammal (S) (Talvitie & Heikkilä 1989). Ilmeisesti juuri 
tällä suolla on aiemmin havaittu kaitakämmekkä (E), ja on mahdollista, että 
se vielä kasvaa siellä. Siniheinäisyyden takia suo on metsäojituskelvoton. 

15. Pikku Sikaneva (Jurva) 

Pikku Sikanevan yläreunassa on parin hehtaarin alalla lettonevaa ja ruoho-
korpea. Lettonevalla kasvavat mm. käyrälehtirahkasammal (V), vaaleasara 
(S), lettokynsisammal (S), kultasirppisammal (S), kultakuirisammal (S) ja 
pohjanrahkasammal (S). Siniheinäisyyden takia suo on metsäojituskelvoton. 

16. Sikaneva (Jurva) 

Sikaneva on edustava aapasuo, jonka rimpi- ja jännemorfologia on erittäin 
hyvin kehittynyt. Suon ojittamattomissa osissa Aijänpellon luoteis- ja poh-
joispuolella on lettonevaa, lettorämettä ja mesotrofista rimpinevaa. Suolla 
kasvavat mm. rimpivihvilä (V), vaaleasara (S), konnanlieko (S), lettovä-
käsammal (S), kultasirppisammal (S), kultakuirisammal (S) ja pohjanrah-
kasammal (S). Aiemmin suolla on havaittu myös ruskopiirtoheinä (V) ja pu-
nakämmekkä (S), joiden löytyminen alueelta on edelleen mahdollista. Suon 
ojittamattomat osat ovat siniheinäisyyden takia suurimmaksi osaksi ojituskel-
vottomia. 
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Kuva 16. Ilmajoen Pässilään sekä Jurvan Pikku Sikanevalle ja Sikanevalle 
ehdotettujen suojelualueiden rajaukset. 

17. Iskmo Lillön lammenrantasuo (Mustasaari) 

Skinnarsundin pohjoispuolisen tienvarressa olevan pienen glo-järven rannalla 
kasvavat mm. suovalkku (V), nevaimarre (V), lapinsara (S) ja konnanlieko 
(S). Alue olisi säilytettävä esimerkkinä maankohoamisrannikon soistumiske-
hityksestä ja uhanalaisen lajiston suojelukohteena. Lampea on hiukan las-
kettu, mutta jos aluetta ei ojiteta enempää, se säilyttää suojeluarvonsa. 

+ 
pohjakartta © maanmittaushallitus  

r 	 j .7028 

1 Bostwnwc 

1 	1 + 

• i , 	 r̂~`~?,L 	 228  

' •; , 332 07 r T 
ö s 	,1 ; : II 

A 	 4 't ~ p 	/~ 

• Å ~ 	.\
\A 73' ~~ 3 	 '̀~~ \r~~ • ~ O~~ \" \\sa:~?r°~ ~ 

	\.  

Kuva 17. Mustasaaren Iskmo Lillön lammenrantasuolle ehdotetun suojelu-
alueen rajaus. 
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18. Värlaxin suot (Mustasaari) 

Storträsket ja Maran ovat hyviä eri vaiheessa olevia esimerkkejä maankoho-
amisrannikon soista. Alueella kasvaa mm. suovalkku (V). Alue on täysin 
luonnontilainen (vrt. edellinen). 

/~-- 	 9:20 9,lI 

 I 	r7A 

Kuva 18. Mustasaaren Värlaxin soille ehdotetun suojelualueen rajaus. 

19. Huosianmäki (Soini) 

Huosianmäen länsirinteen alla on kärrypolun eteläpuolella lettorämealue, 
jonka pohjoispuoliskosta on nostettu turvetta kauan sitten. Turvehautojen 
pohjalle on syntynyt lettorämeen kaltaista kasvillisuutta. Paikalla kasvavat 
mm. karhunruoho (V), punakämmekkä (S), lettoväkäsammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), kultasirppisammal (S) ja kultakuirisammal (S). Etelämpänä 
lähteen alapuolella on pieni avoin luhtainen letto, jolla kasvavat lettokui-
risammal (V), mähkä (S) ja rassisammal (S). Alueen halki on tehty metsäau-
totie, mutta se ei ole tuhonnut kumpaakaan osaa lettoalueesta. 
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Kuva 19. Soinin Huosianmäkeen ehdotetun suojelualueen rajaus. 
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20. Pahkamäki (Soini) 

Pahkamäen länsirinteellä on laskettu lampi, jonka etelä- ja itäreunalla on let-
torämettä ja Luhtaista märkää lettoa pieninä kuvioina. Paikalla kasvavat mm. 
lettosiipisammal (V), keltasara (S), vaaleasara (S), mähkä (S), lettovä-
käsammal (S), rimpisirppisammal (S) ja nauhasammal (S). 

21. Pitkämännikönneva (Soini) 

Pitkämännikönnevan länsiosassa on eksentrinen keidassuo, mutta itäosa on 
aapasuo. Se on suurimmaksi osaksi mesotrofista kalvakkanevaa ja let-
tonevaa. Palstan 3:50 kohdalla on itäreunalla myös lettorämettä ja rimpilet-
toa. Suon pohjoisosa on ojitettu. Suolla kasvavat mm. suovalkku (V), letto-
kuirisammal (V), punakämmekkä (S), mähkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S) kultasirppisammal (S), kult:;'-'airisammal (S), rimpisirppisam-
mal (S) ja pohjanrahkasammal (S). Pitkämännikönneva on arvokas mo-
nipuolinen suokokonaisuus, jonka suojeluarvo on valtakunnallista tasoa. 
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Kuva 20. Soinin Pahkamäkeen ja Pitkämännikönnevalle ehdotettujen suo-
jelualueiden rajaukset. 

22. Pykäläkorpi (Soini) 

Pykäläkorvessa on aika laajalti erittäin edustavaa lettorämettä. Siellä kasva-
vat mm. röyhysara (E), lettovilla (E), lettolovisammal (E), soikkokaksikko 
(V), lettokilpisammal (V), lettosiipisammal (V), keltasara (S), hirssisara (S), 
mähkä (S), nauhasammal (S), lettoväkäsammal (S), lettokynsisammal (S), 
rimpisirppisammal (S), kultasirppisammal (S), pohjanrahkasammal (S) ja 
kultasammal (S). Pykäläkorpi kuuluu läänin arvokkaimpiin suojelematto-
miin lettoihin ja on suojeluarvoltaan valtakunnallista tasoa. 

23. Ruohikkoneva (Soini) 

Ruohikkoneva on rehevä aapasuo, jonka itäreuna on vielä luonnontilassa. 
Suon keskusta on mesotrofista ruopparimpinevaa ja lettonevaa. Rajauksen 



itäisin nipukka on lettorämettä. Suolla kasvavat mm. suovalkku (V), rimpi-
vihvilä (V), karhunruoho (V), käyrälehtirahkasammal (V), keltasara (S), 
vaaleasara (S), hirssisara (S), punakämmekkä (S), mähkä (S), nauhasammal 
(S), lettoväkäsammal (S), rimpisirppisammal (S), kultasirppisammal (S), kul-
takuirisammal (S), pohjanrahkasammal (S) ja kultasammal (S). Ruohik-
koneva on lajistoltaan erittäin arvokas alue ja kasvillisuudeltaan täydentää 
hyvin viereistä Pykäläkorven aluetta. Ruohikkonevakin on valtakunnallisesti 
arvokas suojelun arvoinen alue. 
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Kuva 21. Soinin Pykäläkorpeen ja Ruohikkonevalle ehdotettujen suojelu-
alueiden rajaukset. 

24. Poikkijoki (Vimpeli) 

Poikkijoella on maantien varressa pienellä alalla edustavaa lettokorpea. Let-
tokorven yläpuolinen lähde on tehty kaivoksi ja lettokorven itäosa ojitettu. 
Paikalla kasvavat mm. tikankontti (E), mähkä (S), kultasammal (S) ja kan-
gaskorte. Jos paikasta perustetaan luonnonsuojelualue, pitäisi leton itäosan 
oja padota. 

25. Hallaneva (Vimpeli) 

Hallaneva on eksentrinen keidassuo, jonka itäreunalla harjun kupeessa on 
100-200 m leveä minerotrofinen laide. Laiteella on mesotrofista rimpinevaa, 
rimpilettoa ja lettorämettä. Siellä kasvavat mm. kuultorahkasammal (E), 
suovalkku (V), rimpivihvilä (V), käyrälehtirahkasammal (V), vaaleasara (S), 
hirssisara (S), punakämmekkä (S), kaarlenvaltikka (S), mähkä (S), nau-
hasammal (S); lettoväkäsammal (S), rimpisirppisammal (S), kultasirppisam-
mal (S), kultakuirisammal (S) ja pohjanrahkasammal (S). Hallanevan itä-
reuna on lajistoltaan ja suotyyppivalikoimaltaan hyvin arvokas valtakunnalli-
sesti merkittävä suojelun arvoinen kohde. Hallaneva on varattu turpeennos- 
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toon. Jos rajattu osa suosta jätetään ojittamatta, ei turpeennosto muualta 
suolta uhkaa lettoa. 
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Kuva 22. Vimpelin Poikkijoelle ehdotetun suojelualueen rajaus. 
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Kuva 23. Vimpelin Hallanevalle ehdotetun suojelualueen rajaus. 
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26. Lullonneva (Lestijärvi) 

Lullonneva on vetinen aapasuo, jonka keskeiset osat ovat mesotrofista ruop-
parimpinevaa, jonka jänteet ovat poikkeuksellisen korkeat. Morfologialtaan 
suo muistuttaa Peräpohjolan aapasuota. Suolla kasvavat mm. rimpivihvilä 
(V), vaaleasara (S), hirssisara (S), konnanlieko (S) ja kaarlenvaltikka (S). 
Perusteellisemmalla tutkimisella suolta voisi löytyä muitakin uhanalaisia la-
jeja. Vaikka Lullonnevan reunat onkin ojitettu lähes kauttaaltaan, on jäljel-
läoleva ojittamaton alue luonnonsuojelullisesti arvokas kokonaisuus. 

Kuva 24. Lestijärven Lullonnevalle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

27. Syrin lähteikkö (Lestijärvi) 

Syrin lähteikön vedenottamon luota on löydetty pohjanhorsman (E) eteläinen 
erillisesiintymä. Lajin säilymisen turvaamiseksi paikalle pitäisi perustaa 
luonnonsuojelualue, eikä vedenottoa lähteestä saisi lisätä nykyisestä. 

Kuva 25. Lestijärven Syrin lähteikölle ehdotetun suojelualueen rajaus. 
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28. Särkijärvi (Toholampi) 

Särkijärven luoteispäässä on meso-eutrofinen suoalue, jolla kasvavat mm. 
nuijasara (V) (ainoa varmasti säilynyt elinvoimainen esiintymä läänissä), 
rimpivihvilä (V) ja hirssisara (S). Alue tulisi liittää läheiseen Kivinevan-
Tuomikonnevan soidensuojelualueeseen. 

Kuva 26. Toholammin Särkijärvelle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

29. Lähdeneva (Kälviä) 

Lähdeneva on edustava vetinen Pohjanmaan aapasuo, joka suureksi osaksi 
on mesotrofista rimpinevaa, saranevaa ja kalvakkanevaa. Valitettavasti suon 
eteläosan komeat lähteiköt on pilattu ojituksella 1980-luvun alussa. Suolla 
kasvavat mm. rimpivihvilä (V) punakämmekkä (S) ja vaaleasara (S) sekä 
rimmissä suomenlumme. Lähdeneva on myös erittäin hyvä lintusuo. Luon-
nontilassa säilyneet osat Lähdenevasta muodostavat edelleen suojelullisesti 
valtakunnallisestikin arvokkaan kokonaisuuden. 

30. Iso Maajärvi (Kälviä) 

Ison Maajärven laskussa paljastuneelle alueelle on järven pohjoispään ympä-
rille syntynyt luhtaista lettoa, jolla kasvavat mm. pohjansirppisammal (E), 
suovalkku (V), nevaimarre (V), lettokuirisammal (V), lettokilpisammal (V), 
lettosiipisammal (V), nauhasammal (S), lettoväkäsammal (S), rimpisirp-
pisammal (S) ja kultasammal (S). Lisäksi paikalla on mahdollisesti kasvanut 
vuorolehtihorsma (H), jota sieltä vieläkin kannattaisi etsiä. Letto on yksi 
Vaasan läänin arvokkaimmista uhanalaisten lajien suojelun kannalta ja on 
valtakunnallisestikin merkittävä erityisesti sammallajistonsa takia. 
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Kuva 27. Kälviän Lähdenevalle ehdotetun suojelualueen rajaus. 

A 

5 	n 

31. Kaakkurineva (Kälviä) 

Kaakkurilammen ympärillä on laajalti koivulettoa ja mesotrofista nevakor-
pea sekä pienellä alalla rimpilettoa ja lettorämettä. Alueella kasvavat mm. 
lettosara (E), kairasammal (E), matosammal (E), kiiltosirppisammal (E), 
hoikkavilla (V), suovalkku (V), nevaimarre (V), vaaleasara (S), punakäm-
mekkä (S), nauhasammal (S), lettoväkäsammal (S), rimpisirppisammal (S) ja 
kultasammal (S). Kaakkurineva on läänin viimeinen säilynyt koivuletto ja 
muutenkin arvokkain jäljelläoleva vielä suojelematon letto. Kälviän kunta on 
tehnyt päätöksen Kaakkurinevan suojelemisesta, joten alue lienee turvattu. 
Suojelupäätöstä ei kuitenkaan ole vielä toteutettu. 
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32. Kotolahti (Kälviä) 

Kotolanden rannoilla on rehevää luhtaa, jolla kasvavat mm. lettotähtimö (V), 
nevaimarre (V) ja lapinsara (S). Kotolahti täydentäisi kahta edellämainittua 
erinomaisesti, koska se on huomattavasti niitä nuorempi soistuma (vain 3.5 m 
mpy.). 
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Kuva 28. Kälviän Isolle Maajärvelle, Kaakkurinevalle ja Kotolandelle 
ehdotettujen suojelualueiden rajaukset. 
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LIITE 1/1 

VAASAN LÄÄNIN UHANALAISET SUOKASVIT 

H Todennäköisesti hävinneet 

Velttosara Carex laxa Wahlenb. 
Verikämmekkä Dactylorhiza incarnata subsp. cmenta (O.F. Muller) 
P.D. Sell 
Pikkukihokki Drosera intermedia Hayne 
Vuorolehtihorsma Epilobium davuricum Fischer ex Hornem. 
Sääskenvalkku Microstylis monophyllos (L.) Lindley 
Lettorikko Saxifraga Iiirculus L. 

Mustapääsammal 	Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. 
Pohjanhuurresanimal 	Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 

E Erittäin uhanalaiset 

Röyhysara Carex appropinquata Schumacher 
Vienansara C. atherodes Sprengel 
Lettosara C. heleonastes L. fil. 
Kaislasara C. rhynchophysa Fischer, C.A. Meyer & Ave-Lall. 
Aapasara C. rotundata Wahlenb. 
Viitasara C. tenuiflora Wahlenb. 
Tikankontti Cypripedium calceolus L. 
Kaitakämmekkä D. traunsteineri (Sauter) Soo 
Pohjanhorsma Epilobium horneinannii Reichenb. 
Kirjokorte Equisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr 
Lettovilla Eriophoruni latifolium Hoppe 
Pohjanruttojuuri Petasites frigidus (L.) Fries 

Isohuurresammal 	Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth 
Lettolovisammal 	Lophozia rutheana (Limpr.) Howe 
Kairasammal 	 Meesia triquetra (Richter) Ångstr. 
Matosammal 	 Scorpidium trifarium (Web. & Mohr) Paul 
Kiiltosirppisammal 	Scorpidium vernicosuin (Mitt.) Tuom. 
Kuultorahkasammal 	Sphagnum aongstroemii Hartm. f. 
Pohjansirppisammal 	Warnstorfia tundrae (H. Arn.) Loeske 
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m 

V Vaarantuneet 

Nuijasara 
Lähdesara 
Varstasara 
Kevätlinnunsilmä 
Hoikkavilla 
Suovalkku 
Rimpivihvilä 
Soikkokaksikko 
Korpinurmikka 
Ruskopiirtoheinä 
Lettotähtimö 
Lähdetähtimö 
Nevaimarre 
Karhunruoho 

Lettokuirisammal 
Lettokilpisammal 
Lettosiipisammal 
Särmälähdesammal 
Aaltolehväsammal 
Lettolehväsammal 
Kop. 
Käyrälehtirahkasammal 
Nummirahkasammal 
Harsosammal 

Carex buxbaumii Wahlenb. subsp. buxbaumii 
C. paniculata L. 
C. pseudocyperus L. 
Chrysosplenium alternifolium L. 
Eriophorum gracile Koch ex Roth 
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 
Juncus stygius L. 
Listera ovata (L.) R. Br. 
Poa remota Forselles 
Rliynchospora fusca (L.) Aiton 
Stellaria crassifolia Ehrh. 
Stellaria uliginosa Murray 
Thelypteris palustris Schott 
Tofieldia pusilla (Michx) Pers. 

Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. 
Cinclidium stygium Sw. 
.'issidens adianthoides Hedw. 
Philonotis seriata Mitt. 
Plagioinnium undulatugn (Hedw.) T. Kop. 
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T. 

Sphagnum contortum K.F. Schilz 
S. molle Sull. 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. 

S Silmälläpldettävät 

Pitkäpääsara Carex elongata L. 
Keltasara C. flava L. 
Lapinsara C. lapponica O.F. Lang 
Vaaleasara C. livida (Wahlenb.) Willd. 
Hirssisara C. panicea L. 
Kalkkimaarlankämmekkä Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soö 
Punakämmekkä D. incarnata subsp. incarnata (L.) Soo 
Korpi-imarre Dryopteris cristata (L.) A. Gray 
Konnanlieko Lycopodiella inundata (L.) J. Holub 
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Kaarlenvaltikka 	Pedicularis sceptrum-carolinum L. 
Pohjannurmikka 	Poa alpigena (Fries) Lindman 
Mähkä 	 Selaginella selaginoides (L.) Beauv. ex Schrank & 
Mart. 

Nauhasammal 
Lettoväkäsammal 
Lettokynsisammal 
Lännenkynsisammal 
Kampasammal 
Rimpisirppisammal 
Kultasirppisammal 
Rassisammal 
Kultakuirisammal 
Kop. 
Pohjanrahkasammal 
Kultasammal 

Aneura pinguis (L.) Dum. 
Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. 
Dicranum bonjeanii De Not. 
D. leioneuron Kindb. 
Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. 
Litnprichtia revolvens coli. (Sw.) Loeske 
Loeskypnum badium (Hartm.) Paul 
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 
Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T. 

Sphagnum subfulvum Sjörs 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 
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UHANALAISTEN SUOKASVIEN LEVINNEISYYS VAASAN LÄÄNISSÄ 
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VAASAN LÄÄNIN UHANALAISTEN 
SUOKASVIEN KASVUPAIKIKOJA 

Taulukossa on esitetty tärkeimmät 
luonnontilaiset uhanalaisten suokas-
vien kasvupaikat Vaasan läänissä sekä 
muutamia huomattavimpia tuhou-
tuneita kohteita. Paikat on taulukoitu. 
kunnittain. Niistä on ilmoitettu 

Nimi 
-Peruskarttalehti ja yhtenäiskoor-
dinaatit 
-Vallitsevat ja uhanalaisten lajien 
suojelun kannalta tärkeimmät suotyy-
pit 
-Havaitut uhanalaiset lajit ja 
-Suojelutilanne 

Tuhoutuneet paikat ja suotyypit sekä 
hävinneet lajit on kursivoitu. 

Ala, ärvi 

Hangasneva 
-2331 02, 69943:3575 
-Lettonevaa 
-Rimpivihvilä (V), karhunruoho (V), 
hirssisara (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Kalkkikangas 
-2331 03, 70044:3493 
-Lettokorpea, lehtokorpea, lettorä-
mettä 
-Tikankontti (E), kirjokorte (E), let-
tolovisammal (E), soikkokaksikko (V), 
lettokilpisammal (V), lettosiipisammal 
(V), keltasara (S), hirssisara (S), 
kaarlenvaltikka (S), mähkä (S), letto-
väkäsammal (S), kultasammal (S) 
-Kalkkikankaan lettoräme kuuluu 
soidensuojelun 	perusohjelmaan, 
mutta se on ojitettu, ja lajistosta on 
vain rippeitä ojien pohjilla. Letto- ja 
lehtokorvet kuuluvat valtakunnalli-
seen lehtojensuojeluohjelmaan, ja 
ovat suurimmaksi osaksi valtion 
maalla. 

Rapaneva 
2331 05, 69963:3608 
-Lettorämettä, vanhoja turvekuoppia, 
joiden pohjalla lettokasvillisuutta 
-Lettosiipisammal (V), vaaleasara (S), 
hirssisara (S), mähkä (S), konnanlieko 
(S), nauhasammal (S), lettoväkäsam- 

mal (S), kultasirppisammal (S), 
kultakuirisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), pohjanrahkasammal (S) 
-Metsäautotien NE-puoli on ojitettu 
1980-luvulla ja tuhoutunut. SW-puo-
lella on jäljellä ojittamatta muutaman 
aarin laikku, ei kuulu suojeluohjelmiin 

Savonneva 
-2331 04, 6990:362 
-Laaja aapasuo, mesotrofisia kalvak -
kanevoja 
-Karhunruoho (V), rimpivihvilä (V), 
mähkä (S), pohjanrahkasammal (S) 
-T tpeennostoalue, tuhoutunut 

Ukonmäki 
-2313 10, 69858:3393 
-Lettorämettä, ruohokorpea, lehto-
korpea 
-Nuijasara (V), hoikkavilla (V), rimpi-
vihvilä (V), lettokuirisammal (V), 
vaaleasara (S), hirssisara (S), pu-
nakämmekkä (S), inähkä (S), nau-
hasamrnal (S), lettoväkäsametal (S), 
rirnpisirppisamrnal 	(S), 	kultakui- 
risammal (S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen lehtojen-
suojeluohjelmaan. Suon halki on kai-
vettu oja v. 1984. Sen vaikutus ei ole 
tiedossa. Oja tulisi joka tapauksessa 
padota suojelun toteutuessa. 

Alavus 

Pirja.tanneva 
-2223 01, 69304:3118 
-Laaja aapasuo, keskustassa mesotro-
fista rimpinevaa, kalvakkanevaa ja sa-
ranevaa. Itäosassa myös eksentrinen 
keidassuo 
-Suovalkku (V), rimpivihvilä (V), rus-
kopiirtoheinä (V), vaaleasara (S), 
mähkä (S), lännenkynsisammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, varattu 
turpeennostoon 

Larvanneva 
-2224 01, 6956:311 
-Keidassuo, Pierinlammen luona me-
sotrofista ►eevaa 
-Hoikkavilla (V), rimpivihvilä (V) 
-Kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan, lunastettu 
valtiolle 
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Sikaneva 
-2223 01, 69333:3117 
-Ohutturpeista mesotrofista rim-
pinevaa ja saranevaa, sararämettä 
-Rimpivihvilä (V), ruskopiirtoheinä 
(V), nummirahkasanimal (V), vaa-
leasara (S), hirssisara (S), nauhasam-
mal (S), pohjanrahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Ilmajoki 

Niinimaa 
1244 08, 69705:2564 

-Lettonevaa, lettorämettä, lehtokor-
pea 
-rimpivihvilä 	(V), 	käyrälehtirah- 
kasammal (V), keltasara (S), pu-
nakämmekkä (S), nauhasammal (S), 
lettoväkäsamma.] (S), kultasirppisam-
mal (S), kultakuirisammal (S), rim- 
pisirppisammal 	(S), 	pohjanrah- 
kasamrnal (S) 
-Lettoneva ja suurin osa lettorämeestä 
ojitettu, vain yläreunassa pieni laikku 
säilynyt 

Pässilä 
-1244 08, 69690:2552 
-Lettonevaa 
-Kaitakämmekkä (1;), suovalkku (V), 
ri7npivihvilä (1/), vaaleasara (S),u-
nakämmekkä (S), nauhasammal (S), 
kultasirppisammal (S), kultakui-
risammal (S), pohjanrahkasaminal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Vanha-Pässilä 
-1244 08, 69691:2545 
-Lehtokorpea, lettokorpea, ruohokor-
pea 
-Keltasara (S), nauhasammal (S), let-
toväkäsammal (S), rimpisirppisammal 
(S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen lehtojen-
suojeluohjelmaan 

Isojoki 

Leppikylän lähde 
-1234 04, 69063:2422 
-Lähdelettoa 
-Pohjanhuurresammal (H), lettokui- 
risaminal (V), lettokilpisammal (V), 
Timpisirppisammal (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Lauhavuori (Isojoki-Kauhajoki) 
-1234 04-07, 6898-6906:245-9 
••L,ähteikköjä, lähdekorpia, mesotrofi-
sia rirnpinevoja, lettonevaa, vallitsevia 
suotyyppejä karut nevat ja rämeet 
-Lähdesara (V), kevätlinnunsilmä (V), 
rimpivihvilä (V), aaltolehväsammal 
(V), nummirahkasammal (V), har-
sosammal (V), lettolehväsammal (V), 
vaaleasara (S), hirssisara (S), u-
nakämmekkä (S), konnanlieko S), 
nauhasammal (S), kampasammal S), 
kultasirppisammal 	(S), 	kultakui- 
risammal (S), rassisammal (S), rim- 
pisirppisammal 	(S), 	pohjanrah- 
kasammal (S), kultasammal (S) 
-I(ansallispuisto 

Lsokyt•ö 

Tervaneva 
-1333 07, 6991:259 
-Lettorämettä 
bettor kko (H), soikkokaksikko (V), 

lännenkynsisammal (S) 
..Ojitettu, tuhoutunut 

Ja fa ;j F3å'r'P 

Vähä Liikajärvi 
-2212 12, 6920:298 
Keida.ssuo, lasketun järven kohdalla 

mesotrofista nevaa 
-•Ifoikkavilla (V), rimpivihvilä (V) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Jurva, 

Pikku Sikaneva 
-1244 05, 69689:2525 
-Lettonevaa, mesotrofista kalvak-
kanevaa, ruohokorpea 
•IKäyrälehtirahkasammal (V), vaa-
leasara (S), nauhasammal (S), letto-
kynsisammal (S), kultasirppisammal 
(S), kultakuirisammal (S), pohjanrah-
kasammal (S) 
-Fi kuulu suojeluohjetmiin 

Sikaneva 
1244 05-08, 69692:2536 
-hyvin kehittynyt pieni rimpinen aa-
pasuo, mesotrofista rimpinevaa, me-
sotrofista kalvakkanevaa, lettonevaa, 
lettorämettä, osaksi ojitettu 



LIITE 3/3 

-Rimpivihvilä (V), ruskopiirtoheinä 
(kg, vaaleasara (S), punakämmekkä 
(S), konnanlieko (S), nauhasammal 
(S), lettoväkäsammal (S), lettokyn-
sisammal (S), kultasirppisammal (S), 
kultakuirisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), pohjanrahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Kannus 

Eteläneva 
-2324 11, 7085-6:344-5 
-Mesotrofista rimpinevaa, lettonevaa 
-Hoikkavilla (V), suovalkku (V), rim-
pivihvilä (V), vaaleasara (S), kam-
pasammal (S) ( kiitiosi,ppisanunat (E) ?) 
-Kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan 

Kauhajoki 

Halmeenneva 
-1234 03, 6928:234-5 
-Lyhytkorsiräinettä, mesotrofista sa-
ranevaa ja nevakorpea 
-Kuultorahkasammal (E), nunirnirali-
kasammal (V), kaarlenvaltikka (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, reunat oji-
tettu. 

Iso Koihnanneva 
-1234 12, 2212 03, 6922-5:264-7 
-Avolettoa, mesotrofista rimpinevaa, 
mesotrofista nevarämettä 
-Lettorikko (H), kuultorahkasammal 
(E), suovalkku (V), rimpivihvilä (V), 
ruskopiirtoheinä (V), nummirah-
kasammal (V), hirssisara (S), konnan-
lieko (S), kultasirppisammal (S), ku1-
takuirisammal (S) 
-Letot raivattu pelloksi, samoin osa 
rimpinevoista, suurin osa suosta kuu-
luu soidensuojelun perusohjelmaan. 
Monet harvinaiset kasvit kasvoivat 
lasketun Koihnanjä.rven vesijättöran-
noilla, mutta hävisivät, kun järven pin-
taa nostettiin uudelleen 1980-luvun 
alussa. 

Kangaslakso 
-1234 07, 68996:2503 
-Mesotrofista saranevaa 
-Ruskopiirtoheinä (V), hirssisara (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Karhukeidas 
-1234 10, 69043:2587 
-Keidassuo, N-osassa mesotrofinen 
rimpinen laideneva 
-Ruskopiirtoheinä (V), nummirah-
kasam;nal (V) 
-Kuuluu Kauhanevan-Pohjankankaan 
kansallispuistoon 

Kauhaneva 
1234 11, 6908-12:259-63 
-Laajoja keidassoita ja karuja aa-
pasoita, reunoilla myös ohutturpeisia 
kaltevia mesotrofisia tihlcuvaikutteisia 
rämeitä ja nevoja. Länsireunalla pieni 
lähdeletto. 
-Nummirahkasammal (V), pohjan-
nurmikka (S), kaarlenvaltikka (S), 
kampasammal (S), rassisammal (S), 
kultasammal (S) 
-Suurin osa suosta kuuluu Kau- 
hanevan-Pohjankankaan 	kansallis- 
puistoon ja vielä rauhoittamattomat 
osat kuuluvat soidensuojelun pe-
rusohjelmaan 

Kullaankorpi 
1234 08, 69114:2508 
-Lettokorpea, lehtokorpea 
-soikkokaksikko (V), kaarlenvaltikka 
(S), lettokynsisammal (S), rassisammal 
(S), kultasammal (S), velholehti, kot-
kansiipi 
-Lettokorpi ojitettu, tulaoutunut 

Mustaisnevan länsipuoli 
-1243 01, 69301:2372 
-Lähclelettoa 
-Röylzysara (E), metsänemä 
--Ojitettu, tuhoutunut 

lvlustikkaviita 
-1234 04, 69084:2458 
-Lettonevaa, mesotrofista kalvak-
kanevaa, mesotrofista rimpinevaa 
-Karhunruoho (V), suovalkku (V), 
rimpivihvilä (V), hirssisara (S), kul-
tasirppisammal (S), kultakuirisammal 
(S), pohjanrahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Pahalähcle 
-1234 08, 69165:2544 
-Suuri lähteikkö, lähdenevaa, ruoho-
korpea 
-Pohjannurmikka (S), kampasammal 
(S), rassisammal (S), kultasammal (S) 
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-Ei kuulu suojeluohjelmiin, pohjave-
denottohanke uhkaa 

Poikakorpi ja Maaliuuninmaa 
-1234 08, 69087:2516 
-Lähteikköjä, lähdelettoa, ruohokor-
pea 
-Korpinurmikka (V), soikkokaksikko 
(V), särmälähdesammal (V), pohjan-
nurmikka (S), lettokynsisammal (S), 
kampasammal (S), rassisammal (S), 
kultasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Punttukeidas 
-1234 10, 6905:259 
-Keidassoita ja karuja aapoja, 
lounaisosassa mesotrofinen rim-
pineva-alue 
-Ruskopiirtoheinä (V), nummirah-
kasammal (V), kaarlenvaltikka (S) 
-Kuuluu Kauhanevan-Pohjankankaan 
kansallispuistoon 

Rumanlähde 
-1234 09, 69203:2497 
-Lähdelettoa 
-Röyhysara (E), korpinurmikka (V), 
pohjannurmikka (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Rydinlähde 
-1234 06-09, 69263:2493 
-Lähdelettoa, lähdekorpea, lehtokorpea 
-Röyhysara (E), nevaimarre (V), kor-
pinurmikka (V) 
-Ojitettu, lähde vedenottamona, tu-
houtunut 

Rytiperä 
-2212 03, 69247:2708 
-Lähteistä lettorämettä, lähdelettoa 
-Lettovilla (E), isohuurresammal (E), 
soikkokaksikko (V), lettokilpisammal 
(V), lettosiipisammal (V), unakäm-
mekkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S), lettokynsisammal 

{S},  kampasammal (S), rassisammal S, 
rimpisirppisammal (S), kultasammal 
(S) 
-Ei kuulu snojeluohjelmiin 

Kristiinankaupunki 

Blomträsk 
-1232 08, 69127:2152 
-Reheviä luhtia 

-Varstasara (V) 
-Blomträskin pohjoisosa kuuluu valta-
kunnalliseen lintuvesiensuojeluohjel-
maan, jossa se yhdessä läheisten 
Härkmerifjärdenin ja Syndersjön 
kanssa on luokiteltu kansainvälisesti 
merkittäväksi kohteeksi. Viereinen 
Lillträsk, jossa oli varstasaran 
pääesiintymä, on tuhottu laskemalla 
vedenpintaa ja ojittamalla. 

Pyhävuoren letot 
-123212, 69226:2222 
-Lehtokorpea, lettokorpea, rnesotrofista 
nevarämettä 
-Kaitakämmekkä (E), rimpivilivilä (V), 
vaaleasara (S), keltasara (S), pu-
nakämmekkä (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Santaheininrämäkkä 
-1232 11-12, 69213:2237 
-Lähteikköjä, lettorämettä, lettonevaa 
-Lettokilpisammal (V), keltasara (S), 
nauhasammal (S), kultasirppisammal 
(S), kultakuirisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Kruunupyy 

Åsen (Lill-Ämtträsk, Åsmossen ja lu 
kuisia pikkusoita) 
-232210, 7077-8:306-7 
-Koivulettoja, mesotrofisia rimpinevoja 
-Pikkukihokki (H), lettorikko (H), 
pohjanruttojuuri (E), rimpivihvilä (V), 
lettotähtimö (V), ruskopiirtoheinä (V) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Kainsm ossen 
-2321 12-2323 03, 7068:311 
-Koivulettoa 
-Lettorikko (H), kaitakämmekkä 
(E),hoikkaviMa (V), lettotähtimö (V), 
nevaimarre (V), punakämmekkä (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Kvickkällmossen 
-2323 03, 7068:312 
-Koivulettoa 
-Lettorikko (H) 
-Ojitettu, tuhoutunut 
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Kuortane 

Katajakorpi 
-2224 01, 69641:3143 
-Lettokorpea, lehtokorpea 
-Soikkokaksikko (V), lettolehväsam-
mal (V), lettoväkäsammal (S), kul-
tasammal (S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen lehtojen-
suojeluohjelmaan. Alue on ympäris- 
tön 	ojitusten 	takia 	hiukan 
kuivahtanut, eikä useimpia lettolajeja 
löytynyt enää v. 1989. 

Kurikka 

Niinistönjärvi 
-1243 06, 6957-8:251 
-Lcrskettuun järveen syntyneitä vetisiä 
mesotrofisia nevoja 
-Rimpivihvilä (V), hoikkavilla (V), 
kaarlenvaltikka (S) 
-Vaateliaat suokasvilajit ovat hävin-
neet, kun veden pintaa on nostettu 

Palo-Torkon lähteikkö 
-1243 08, 69477:2586 
-Pieniä lähteikköjä, lähdevetinen oja 
-Lettotähtirrrö (V) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Panttilan lähteikkö 
-1244 10, 69593:2659 
-Pieni lähteikkö, ruohokorpea 
-Lettotähtimö (V) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Pitkäkoski 
-1243 12, 69510:2650 
-Lehtokorpea 
-Kevätlinnunsilmä (V), korpinur- 
mikka (V) 
-Kuuluu valtakunnalliseen Tehtojen- 
suojeluohjelmaan 

(S), rimpisirppisammal (S), rassisam-
mal (S), kultasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Kaakkurinneva 
-2324 02-05, 70936:3227 
-Koivulettoa, rimpilettoa, lettorämettä 
-Lettosara (E), kairasammal (E), ma-
tosamrnal (E), kiiltosirppisammal (E), 
hoikkavilla V), suovalkku (V), ne-
vaimarre (V), lettokuirisammal (V), 
lettokil.pisammal (V), vaaleasara (S), 
punakämmekkä (S), nauhasammal 
(S), lettoväkäsammal (S), kam-
pasammal (S), rassisammal (S), rim-
pisirppisammal (S), kultasirppisam-
mal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, mutta 
Kälviän kunnanhallitus on tehnyt pää-
töksen suon suojelusta 

Kotolahti 
-2324 02, 70948:3212 
-Rehevää luhtaa 
-Lettotähtimö (V), nevaimarre (V), 
lapinsara (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Lähdeneva 
-2324 10, 70765:3455 
-Laaja aapasuo, mesotrofista rim-
pinevaa, mesotrofista saranevaa, kal-
vakkanevaa, lähteikköjä 
-Rimpivihvilä (V), vaaleasara (S), pu-
nakämmekkä (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, lähteiköt 
ja reunat suurimmaksi osaksi ojitettu 

Paskalampinneva 
-2324 10, '7081:345 
-Aapasuo, jonka keskusta on mesotro-
fista rimpinevaa 
-Rimpivihvilä (V), vaaleasara (S) 
-Kuuluu soidensuojelun perusohjel-
maan 

Kälviä 

Iso Maajärvi 
-2324 02, 70947:3226 
-Varsinaista lettoa, luhtalettoa, ne-
vaimarre]uhtaa 
-Pohjansirppisammal (E), suovalkku 
(V), nevaimarre (V), lettokuirisam-
mal (V), lettokilpisammal (V), let-
tosiipisammal (V), nauhasammal (S), 
lettoväkäsammal (S), kampasammal 

I,appa,jarvi 

Latvaniitty 
-2313 06, 70076:3240 
-Lettokorpea, nuohokorpea, lehtokor- 
pea 
-Viitasara (E), soikkokaksikko (V), 
lioikkavilla (V) 
-Ojitettu, tuhoutunut 
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Lestijärvi 

Kivineva 
-2341 09, 11,12, 7062:381 
-Mesotrofisia rimpinevoja, rimpilettoa 
-Hoikkavilla (V), suovalkku (V), rim-
pivihvilä (V), ruskopiirtoheinä (V), 
vaaleasara (S), hirssisara (S),u-
nakämmekkä (S), kaarlenvaltikka (S), 
mähkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S), kultasirppisammal (S), 
rimpisirppisammal (S), pohjanrah-
kasammal (S) 
-Soidensuojelualue 

Lullonneva 
-2341 07, 70470:3740 
-Edustava aapasuo, mesotrofista rim-
pinevaa, reunalla lettorämettä 
-Rimpivihvilä (V), vaaleasara (S), 
hirssisara (S), konnanlieko (S), kaar-
lenvaltikka (S), mähkä (S), pohjan-
rahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, reunat 
suurimmaksi osaksi ojitettu 

Syrin lähteikkö 
-2341 08, 70552:3753 
-Mesotrofinen lähteikkö 
-Pohjanhorsma (E) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin. Lähtei-
kössä on vanhastaan vedenottamo. 
Nykytila ei ole tiedossa. 

Lohtaja 

Marinkaisneva 
-2324 08, 7090.•335 
-Koivulettoa, rimpilettoa 
-Lettorikko (H) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Pentinneva 
-2324 06, 70958:3273 
-Kaunis pieni aapasuo, mesotrofista 
rimpinevaa, saranevaa ja kalvak-
kanevaa, reunalla ruohokorpea 
-Suovalkku (V), rimpivihvilä (V), 
vaaleasara (S), punakämmekkä (S), 
nauhasammal (S), rimpisirppisammal 
(S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan 

Mustasaari 

Iskmo Lillön 
-1332 07, 70279:2278 
-Nuoria mesotrofisia luhtaisia lam- 
menrantanevoja 
-Suovalkku (V), nevaimarre (V), kon- 
nanlieko (S), lapinsara (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Värlax 
-1332 11, 70310:2363 
-Nuoria mesotrofisia luhtaisia nevoja 
-Suovalkku (V) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Närpiö 

Lagnan 
-1232 06, 69283:2089 
-Lettonevaa, mesotrofista luhtaista sa- 
ranevaa 
-Suovalkku (V), vaaleasara (S), pu- 
nakämmekkä (S) 
-Ojitettu äskettäin, tuhoutumassa 

Norra Karvamossen 
-1241 08, 6950:217-8 
-Mesotrofista nevarämettä, lettoa 
-Mustapääsammal (H), kiiltosirp-
pisammal (E), kairasammal (E), letto-
kilpisammal (V), nummirahkasaminal 
(V), kultasanioral (S) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Orrmosskällan 
-1241 08, 69480:2205 
-Lähdekorpea, lettokorpea, lehtokor-
pea 
-Kiiltosirppisammal (E), korpinur-
mikka (V), lettokuirisammal (V), kul-
tasammal (S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen lehtojen-
suojeluohjelmaan. Ojitus on tuhonnut 
lettokasvillisuuden, mutta lehto- ja 
ruohokorvet ovat säilyneet melko hy-
vin. 

Perho 

Isoraivio 
-2332 01, 70174:3563 
-Lehtokorpea, lettokorpea 
-Tikankontti (E), mähkä (S), lettovä-
käsammal (S), kultasammal (S) 
-Kuuluu suureksi osaksi valtakunnalli-
seen lehtojensuojeluohjelmaan 
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Pilleskorpi 
-2332 01, 70183:3568 
-Lettokorpea, lettorämettä, o itettu 
-Tikankontti (E), lettovilla (E), soik-
kokaksikko (V), lettokilpisammal (V), 
keltasara (S), kaarlenvaltikka (S), 
mähkä (S), lettoväkäsammal (S), rim-
pisirppisammal (S), kultasammal (S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan. Ojitus on 
muuttanut lettokasvillisuutta, ja ti-
kankontti (E) lienee jo hävinnyt. 
Muutkin lettokasvit ovat ojituksen ta-
kia uhattuja. 

Salamajärven kansallispuisto 
-2332 10-11, 2334 01-02, 702:38 
-Mesotrofisia rimpinevoja, lettorä-
meitä 
-Kuultorahkasammal (E), hoikkavilla 
(V), rimpivihvilä (V), ruskopiirto-
heinä (V), lettolehväsammal (V), 
vaaleasara (S), hirssisara (S), pu-
nakämmekkä (S), kaarlenvaltikka (S), 
mähkä (S), lettoväkäsammal (S), 
kampasammal (S), kultasirppisammal 
(S), rassisammal (S), kultakuirisam-
mal (S), rimpisirppisammal (S), poh-
janrahkasammal (S), kultasammal (S) 
-Rauhoitettu kansallispuistona 

Soini 

Huosianmäki 
-2242 06, 69803:3606 
-Lettorämettä, varsinaista lettoa 
-Karhunruoho (V), lettokuirisammal 
(V), punakämmekkä (S), hirssisara 
(S), mähkä (S), lettoväkäsammal (S), 
rimpisirppisammal (S), kultasirp-
pisammal (S), kultakuirisamma] (S), 
rassisammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Pahkamäki 
-2242 03, 69776:3491 
-Lettorämettä, umpeenkasvava rehevä 
pieni lampi 
-Lettosiipisammal (V), keltasara (S), 
vaaleasara (S), punakämmekkä (S), 
mähkä (S), lettoväkäsammal (S), nau-
hasammal (S), rimpisirppisammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Pitkämännikönneva 
-2242 03, 69785:3497 
-Edustava monipuolinen suokokonai-
suus: keskellä eksentrinen keidassuo, 
itäreunalla rimpilettoa, lettorämettä, 
lettonevaa, mesotrofista kalvak-
kanevaa ja ruohokorpea. 
-Suovalkku (V), lettokuirisammal (V , 
lettokilpisammal (V), vaaleasara (S , 
hirssisara (S), punakämmekkä (S , 
mähkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S), kultasirppisammal (S),  
kultakuirisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), pohjanrahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Pykäläkorpi 
-2242 03, 69818:3496 
-Lettorämettä, lettokorpea 
-Lettovilla (E), röyhysara (E), lettolo-
visammal (E), soikkokaksikko (V), 
lettokilpisammal (V), lettosiipisam-
mal (V), keltasara (S), hirssisara (S), 
mähkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S), lettokynsisammal (S), 
kultasirppisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), pohjanrahkasammal 
(S), kultasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Ruohikkoneva 
-2242 03, 69830:3500 
-Pieni rehevä aapasuo: keskellä me-
sotrofista rimpinevaa ja kalvak-
kanevaa sekä lettonevaa. Luonnon-
tilaisen osan itäisimmässä kulmassa 
pieni lettoräme. 
-Suovalkku (V), rimpivihvilä (V), kar-
hunruoho (V), käyrälehtirahkasam-
mal (V), keltasara (S), vaaleasara (S), 
hirssisara (S), punakämmekkä (S), 
mähkä (S), nauhasammal (S), lettovä-
käsammal (S), kultasirppisammal (S), 
kultakuirisammal 	(SS)), 	rimpisirp- 
pisammal (S), pohjanrahkasammal 
(S), kultasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Teuva 

Lippineva 
-1243 01, 69360:2335 
-Mesotrofista rimpinevaa, reunat oji- 
tettu 
-Rimpivihvilä (V) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 
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Toholampi 

Iso Kotaneva 
-2342 01, 70773:3592 
-Karua minerotrofista nevaa, ojitettu 
-Aapasara (E) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, nykytila ei 
tiedossa 

Matoneva 
-2341 09, 7069:375 
-Mesotrofista rimpinevaa, reunat oji-
tettu 
-Kaitakämmekkä (E), rimpivihvilä 

~S)
), ruskopiirtoheinä (V), vaaleasara 

Ku 	valtakunnalliseen soiden- 
suojelun perusohjelmaan, kuivahtanut 
reunojen ojituksen takia 

Siltaneva 
-2342 01, 70786:3605 
-Karua nevarämettä, ojitettu 
-Aapasara (E) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, nykytila ei 
tiedossa 

Särkijärvi 
-2341 09, 70676:3788 
-Lettonevaa, mesotrofista kalvak- 
kanevaa 
-Nuijasara (V), rimpivihvilä (V), hirs-
sisara (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin 

Tuomikonneva 
-2341 09, 7065:380 
-Mesotrofista saranevaa ja kalvak- 
kanevaa 
-Nuijasara (V), hoikkavilla (V), rim-
pivihvilä (V), vaaleasara (S), hirs-
sisara (S), punakämmekkä (S), mähkä 
(S), kultasirppisammal (S), pohjan-
rahkasammal (S) 
-Soidensuojelualue 

Veteli 

Räyrinki, Varashuhta 
-2314 09, 70376:3363 
-Ruohokorpea 
-Pohjanruttojuuri (E) 
-Kuuluu valtakunnalliseen lehtojen- 
suojeluohjelmaan. Ojitettu, mutta 
luonnontila voitaneen vielä palauttaa. 

Vimpeli 

Hallaneva 
-2331 03, 70102:3571 
-Lettorämettä, rimpilettoa, mesotro-
fista rimpinevaa ja ruohokorpea itälai-
teella, keskusta keidasrämettä 
-Kuultorahkasammal (E), suovalkku 
(V), rimpivihvilä (V), käyrälehtirah-
kasammal (V), vaaleasara (S), hirs-
sisara (S), punakämmekkä (S), kaar-
lenvaltikka (S), mähkä (S), nau-
hasammal (S), lettoväkäsammal (S), 
kultasirppisammal 	(S), 	kultakui- 
risammal (S), rimpisirppisammal (S), 
pohjanrahkasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin, varattu 
turpeennostoon 

Huosianmaankallion letto 
-2331 03, 70105:3522 
-Lettorämettä 
-Röyhysara (E), lettovilla (E), kaita-
kämmekkä (E), tikankontti (E), letto-
lovisammal (E), nuijasara (V), soikko-
kaksikko (V), lettokilpisammal (V), 
lettosiipisammal (V), keltasara (S), 
hirssisara (S), punakämmekkä (S), 
kaarlenvaltikka (5), mähkä (S), letto-
väkäsammal (S), rassisammal (S), 
rimpisirppisammal (S), ku]tasammal 
(S) 
-Kuuluu valtakunnalliseen soiden-
suojelun perusohjelmaan, ostettu val-
tiolle, kuivahtanut vieressä v. 1988 
tehdyn ojituksen takia, lajisto vaarassa 

Jukosalmenräme 
-2331 03, 70103:3519 
-Lettorämettä 
-Lettovilla (E), liirssisara (S), lettovä- 
käsammal (S), rimpisirppisammal (S), 
kultasafnmal (S) 
-Ojitettu 1988, tuhoutunut 

Koskela 
-231312, 7006:348 
-Lettorämettä 
-Tikankontti (E) 
-Ojitettu, tuhoutunut 

Kotakangas 
-231312, 7006:347 
-Lettokorpea, lettorämettä 
-Röyhysara (E), kaitakämmekkä (E), 
lettovilla (E), poli antuttojuuri (E), 
nuijasara (V), lettoväkäsammal (S), 
rimpisirppisanimal (S) 
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-Ojitettu, tuhoutunut 

Moskova 
-2331 03, 70109:3527 
-Lettokorpea, ruohokorpea, var-
sinaista lettoa 
-Viitasara (E), tikankontti (E), letto-
kuirisammal (V), lettokilpisammal 
(V), mähkä (S), lettoväkäsammal (S), 
kampasammal (S), rimpisirppisaramal 
(S), kultasammal (S) 
-Kuuluu soidensuojelun perusohjel-
maan, ostettu valtiolle 

Poikkijoki 
-2331 03, 70081:3493 
-Lettokorpea 
-Tikankontti (E), lettokilpisammal (V), 
lettosiipisammal (V), kaarlenvaltikka 
(S), mähkä (S), lettoväkäsammal (S), 
lettokynsisammal (S), rimpisirp-
pisammal (S), kultasammal (S) 
-Ei kuulu suojeluohjelmiin. Suo on 
hiukan kuivahtanut ympäristön 
ojituksen takia, lajisto on siksi uhattu. 
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