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1 Yleiskuvaus

1

Yleiskuvaus

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

5 Vaikutukset
Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden
Johdanto
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.
Yleissijaintikartta:
YSA-alueiden rauhoiLausuntoyhteenveto
Muu liitekartta
Pakollinen
tusmääräykset
Pinta-ala (ha)
38,08
Karttimonjoen tulvaniityt
Suunnittelualueen nimi
josta vettä (ha)
0
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Suomussalmi
Kunnan osa
Ruhtinansalmi
Alueyksikkö
Pohjanmaan luontopalvelut
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Päämaankäyttölk
Lisätietoja
(ha)1)
2)
FI1200719
Martinselkonen
221 Natura ls-laki
6194
203 Muu ls-alue
6137
322
Tutkimussopimusmetsä
Erityisarvot
Luokka / arvo
Pinta-ala (ha)
Perinnemaisema
Karttimojokivarren tulvaniityt
paikallisesti arvokas
8

Kaava
Kainuun maakuntakaava 2020, 29.4.2009
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Karttimonjoen tulvaniittyjen hoitosuunnitelma

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

Vuosi
2005

0,9

Suunnitelman dnro

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Kainuun ELY-keskuksen lausunto
Pohjanmaan luontopalveluiden aluepäällikön hyväksymispäätös

Päiväys
9.4.2914
11.6.2014

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat

Luvan antaja

Dnro
KAI-2005-L-145252
MH 2137/42/2005

MH815/2014/04.02

Merkintä
SL( Luonnonsuojelualue-tai kohde), Luontomatkailun
kehittämiskohde
Kattavuus
1,3 ha; Kuviot 397, 449.1, 449.3, 449.4, 458
Julkinen
Salatut liitteet

x

Henkilö / organisaatio
Dnro KAIELY/47/07.01/2014, Maarit Vainio ja Sari Myllyoja
Pirkko Siikamäki

Lisätietoja

Lisätietoja
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LIITE 1. Yhteenveto lausunnoista ja YSA-alueiden maanomistajien muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin.
Esitetty muutosehdotus

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan

ELY-keskus esittää, että niittämiseen ei käytettäisi siimaleikkuria vaan
raivaussahan kolmioterää, koska siimaleikkurin käytön on todettu
vaikuttavan niitettävään kasvillisuuteen köyhdyttävästi.

Huomioidaan työvälineiden valinnassa niiton toteutusvaiheessa. Työväline
muutettu s. 18.
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Liite 2. Yleissijantikartta. Martinselkosen Natura-alue sijaitsee Suomussalmen Ruhtinansalmella n. 50 km kuntakeskuksesta koilliseen. Suunnittelualue on ympyröity
kartalle punaisella.
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1 Yleiskuvaus

Alueen nykytila; yhteenveto

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai
5 Vaikutukset
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita,
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
jotka jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä.
Alueen lyhyt yleiskuvaus
Karttimonjokivarren tulvaniityt Suomussalmen Martinselkosen Natura-alueella (FI1200719) kuuluvat Kainuun edustavimpiin tulvaniittyihin ja alue on myös paikallisesti arvokas
perinnemaisema. Tulvaniittyjä on kaikkiaan noin kolmen kilometrin matkalla Karttimonjoen varressa. Niityiltä on niitetty karjalle rehua 1950-luvulle asti. Niiton loputtua ovat
korkeakasvuiset heinät kuten kastikat (Calamagrostis) ja ruokohelpi (Phalaris arundinacea) sekä ruohoista mesiangervo (Filipendula ulmaria) alkaneet vallata tilaa matalakasvuisilta
lajeilta. Paikoin niityt ovat pajukoituneet ja alkaneet muistuttaa tulvapensaikkoa. Ensimmäisen kerran tulvaniittyjä hoidettiin vuonna 1996 Kainuun Ympäristökeskuksen ja 4H-kerhon
toimesta. Tällöin raivattiin ja niitettiin kaksi pientä alaa. Metsähallitus teki hoitosuunnitelman nykyisin niitossa oleville kohteille vuonna 2005. Suunnitelman mukaiset raivaukset ja
niitto tehtiin kesällä 2006, minkä jälkeen kohdetta on niitetty joka toinen vuosi. Seurantojen perusteella sopivaksi niittoväliksi on arvioitu jatkossa kolme - neljä vuotta,sillä niityt eivät
ole erityisen tuottoisia.

Suunnittelualue käsittää Karttimonjoen varren noin kolmen kilometrin matkalla ja sisältää kokonaisuudessaan jokivarressa esiintyvät tulvaniityt, joiden yhteispinta-ala on n. 12 ha (Ks.
Liite 3). Niitetyt osat ovat selvästi matalakasvuisimpia ja kasvilajisto on seurannan perusteella monipuolistunut kunnostamattomiin osiin verrattuna. Niittoa halutaan täten laajentaa
muillekin aikaisemmin niiton piirissä olleille tulvaniittykuvioille. Ensisijaisesti niittoon otetaan edustavimmat tulvaniittyniemekkeet, jotka sijaitsevat lähellä vuonna 2006 niittoon otettuja
tulvaniittykuvioita (Liite 4.). Mikäli niittotyöhön käytettävät resurssit sallisivat, sopivia niittokohteita olisi vielä Lintulammen pohjoispuolella sijaitsevilla tulvaniityillä. Edellä mainittujen
alueiden ulkopuolelle jäävät tulvaniityt ovat vähemmän edustavia, soistuneita tai kapeita kaistaleita, joten ne voidaan jättää luonnontilaan tulvapensaikoiksi. Karttimojoen tulvaniityt
ovat pääosin kosteita heinätulvaniittyjä. Kasvillisuudessa on havaittavissa selvää vyöhykkeisyyttä. Rannassa esiintyy kastikoiden ja ruokohelven vallitsemaa kosteaa
heinätulvaniittyä; laikuittain esiintyy tuoreita suurruohotulvaniittyjä ja niittyjen välisissä painanteissa turvevaltaista luhtanevaa (liite 5).
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta
Luontotyypit
Suunnittelualueesta vajaa 50 % (18 ha) on Natura-luontotyyppien peittämää aluetta. Luontotyyppien peittämästä pinta- alasta 12 ha (n. 65 %) on tulvaniittyjä (6450)
ja 4 ha (n.20 %) puustoisia soita (91D0). Muita jokivarressa tavattavia luontotyyppejä ovat keidassuot (7110), vaihettumissuot ja rantasuot (7140), luonnonmetsät
(9010) ja lehdot (9050).
Lajisto
Martinselkosen Natura-alueella tavataan useita luonto- ja lintudirektiivin lajeja (Ks. Lajisto 2C). Suunnittelualueen ulkopuolelle jäävä muu tunnettu uhanalainen lajisto
Martinselkosen Natura-alueella on vanhojen metsien lajistoa, lähinnä kääväkäslajistoa (Hertta-tietokanta). Suunnittelualueelta, kuviolta 440.1, joka sisältyy tähän
toimenpidesuunnitelmaan, havaittiin silmälläpidettäväksi luokiteltu jäkki (Nardus stricta).
Liitekartta tai -taulukko

Liite 3. Suunnittelualueen kartta, Liite 4. Kartta niittoon soveltuvista tulvaniityistä, Liite 5. Kuva toimenpidealueen tulvaniityltä, Liite 6. Kartta
toimenpidealueen retkeilyreiteistä ja kulttuurikohteista.
Yhteenveto maankäytön
Tulvaniityillä on niitetty heinää karjan rehuksi 1950-luvulle asti. Niitto on perinteisesti tehty heinien ja ruohojen kukinnan jälkeen heinäkuussa. Alueelta
historiasta tai alueen
on edelleen löydettävissä niittylatojen jäänteitä ja niittysauna merkkinä vanhasta niittokulttuurista. Martinselkosen Natura-alueella on myös
luonnosta aikaisemmin sekä virkistyskäyttöä ja alueelta löytyy useita retkeilyreittejä ja melontareitti (Ks. Liite 6.).
vertailu nykyiseen
Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista)
Erityisarvo
Kartta
Lisätiedot
Virkistyskäyttöä tai
on
ei
Retkeily- ja melontareittejä, venelossi
-rakenteita
Erityisiä maisema-arvoja
on
ei
Paikallisesti arvokas perinnemaisema.
Muinaisjäännöksiä
on
ei
Niittylatoja, niittysauna, maakuoppia, pyyntikuoppia, tervahautoja. Tervahaudat ja kuopat sijaitsevat toimenpidekuvioiden
ulkopuolella.
Suojelualueen rajan
on
ei
läheisyys
Pohjavesialue
on
ei
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Muita erityispiirteitä
Uhanalaisia lajeja

on

ei
Direktiivilajeja

Uhanalaisia
luontotyyppejä

Natura 2000 –luontotyyppejä

Maanomistajan toiveet
hoidosta
Lisätietoja
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Liite 3. Suunnittelualueen kartta. Suunnittelualue käsittää Karttimonjoen varren noin kolmen kilometrin matkalla ja sisältää jokivarressa esiintyvät tulvaniityt.
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Liite 4. Kartta niittoon soveltuvista tulvaniityistä. Kartassa vasemmalla on rajattu ensisijaisesti niittoon otettavat tulvaniittykuviot, keskellä vuonna 2006 niittoon otetut
tulvaniittykuviot ja oikealla mahdollisesti jatkossa niittoon otettavat tulvaniittykuviot. Näiden osien ulkopuolelle jäävät niittyalueet ovat suurelta osin luhtanevaa ja
varsinaisia tulvaniittyjä esiintyy vain laikuttain tai kapeina kaistaleilla.
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Liite 5. Kuva toimenpidealueen tulvaniityltä. Kuvassa tuoretta heinätulvaniittyä. Kuva: Jenni Moilanen 2012.
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Liite 6. Kartta toimenpidealueen retkeilyreiteistä ja kulttuurikohteista. Kuvassa esiintyvien symbolien selitteet: viivat= reittejä, harmaa täplä = kulttuuriperintökohde, oranssi
täplä = retkeilyreitin opaste ja punainen täplä = retkeilypalvelurakenne. Jokivarteen sijoittuvat kulttuuriperintökohteet ovat niittylatoja ja kankaille sijoittuvat kohteet
tervahautoja.
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1 Yleiskuvaus

2A

2 Alueen nykytila

Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

5 Vaikutukset

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.

Natura 2000 –luontotyyppikartta: pakollinen
Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus
N2000 –
Natura 2000luontotyypin
Luontotyyppi 1 ja 2)
alueen koodi
koodi
Tulvaniityt
FI1200719
6450
Keidassuot*
FI1200719
7110
Vaihettumissuot ja rantasuot
FI1200719
7140
Boreaaliset luonnonmetsät*
FI1200719
9010
FI1200719
9050
Lehdot
Puustoiset suot*
FI1200719
91D0
Natura 2000-luontoInventoimaton alue, Pinta-ala
Natura 2000tyyppien peittämä
ha
yhteensä
alueen koodi
alue, ha
FI1200719
17,9

Luontotyyppien pinta-alat (ha)
LuontoLuontoLuontoYhteensä,
tyyppi I
tyyppi II
tyyppi III
ha
11,6
0,8
0,8
0,3
0,7
3,7
38

11,6
0,8
0,8
0,3
0,7
4,5

0,8

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite
Luontotyyppien edustavuus (ha)
ErinomaiHyvä
MerkitEi mernen
tävä
kittävä
11,6
0,8
0,8
0,3
0,7
4,3

0,3

Selvitys luontotyyppitietojen
eroavaisuuksista Natura 2000tietokantalomakkeeseen nähden
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU)
Pinta-ala, ha
Luontotyyppi
Kosteat heinätulvaniityt
Tuoreet heinätulvaniityt
Tuoreet suurruohotulvaniityt
Tuoreet kankaat
Kuivahkot kankaat
Kuivat kankaat
Lehtomaiset kankaat
Lehtokorvet
Ruoho- ja heinäkorvet
Lettonevarämeet
Luhtanevat

Suomi
8,4
2,5
0,7
2,3
4,0
1,2
1,7
0,7
0,9
1,0
0,7

VU
CR
CR
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
LC

Uhanalaisuusluokka 3)
Etelä-Suomi / PohjoisSuomi
VU/VU
CR/CR
CR/CR
NT/NT
NT/LC
VU/NT
NT/NT
EN/NT
EN/NT
CR/VU
NT/LC

1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi
2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
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3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut
1 Yleiskuvaus

2B

Muut luontotyyppitiedot

Johdanto

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualue luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana
suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Inventointiluokka

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kasvillisuustyyppi

Inventointiluokka
232 Jäkälä-varpu (kuiva)
241 Jäkälä-sammal-varpu (kuivahko)
242 Sammal-varpu (tuore)
251 Sammal-varpu-ruoho (lehtomainen)
311 Varsinaiset korpisuot
313 Korpi-rimpipintasuot
321 Varsinaiset rämesuot
322 Räme-välipintasuot
333 Rimpipintasuot
523 Kostea niitty

Pinta-ala (ha)
1,76
6,86
6,76
5,09
1,61
1,54
0,81
1,23
0,83
11,59

Osuus (%)
4,62
18,01
17,75
13,37
4,23
4,04
2,13
3,23
2,18
30,44

Inventoimatta
Yhteensä (ha)
Lisätietoja

38,08

100

Kasvillisuustyyppi
300304 Variksenmarja-kanervatyyppi (mb) ECT
300404 Variksenmarja-puolukkatyyppi EVT
300605 Puolukka-mustikkatyyppi VMT
300706 Kurjenpolvi-mustikkatyyppi (nb) GMT
400109 Lehtokorpi Lhk
400111 Ruoho-ja heinäkorpi RhK
400114 Luhtanevakorpi LuNK
400419 Lettonevaräme LNR
400502 Luhtaneva (rimpip) RiLuN
720502 Tuoreet heinätulvaniityt
720503 Tuoreet suurruohotulvaniityt
720504 Kosteat heinätulvaniityt
Kasvillisuustyyppi määrittämättä
Yhteensä (ha)

Liite
Pinta-ala (ha)
1,15
3,99
2,31
1,71
0,68
0,93
0,38
0,97
0,72
2,5
0,68
8,41
13,65
38,08

Osuus (%)
3,02
10,48
6,07
4,49
1,79
2,44
1,00
2,55
1,89
6,57
1,79
22,09
35,85
100

Yhteenveto luontotyypeistä
Karttimojokivarren tulvaniityt ovat edustavimpia esimerkkejä perinteisistä tulvaniityistä Kainuussa. Kohde on tiettävästi ainoa tulvaniittyalue Kainuussa, jota niitetään tätä nykyä.
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2C

Lajisto

Johdanto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien
osalta, joihin suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen
lajistoa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin.

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Liite

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Liite 7. Taulukko niitetyn alan ja suunnitellun niittoalan putkilokasvilajeista.
Suojelustatus

Natura 2000aluekoodi

Laji1)

FI1200719

Ahma (Gulo gulo)

Lu Iip

U

FI1200719

Ampuhaukka (Falco columbarius)

Li 1s

R

LC

Mäntyvalltaiset metsät, karut tunturialueet

FI1200719
FI1200719

Helmipöllö (Aegolius funereus)
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

Li 1s
Li 1s

R
R

LC
LC

Monenlaiset metsät
Tunturinummet

FI1200719

Kurki (Grus grus)

Li 1s

R

LC

Suot, rehevien järvien rantaluhdat

FI1200719

Liro (Tringa glareola)

Li 1s

R

LC

Suot, kosteikot, rehevät lintujärvet

FI1200719

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)

Li 1s

R

VU

Rehevät ja varttuneet havu-ja sekametsät

FI1200719

Metso ( Tetrao urogallus)

Li 1s

NT

Havu- ja sekametsä

FI1200719

Mustaviklo (Tringa erythropus)

Li ms

R

LC

Aapasuot

FI1200719

Palokärki (Dryocopus martius)

Li 1s

R

LC

Männiköt ja sekametsät

FI1200719

Pikkusieppo (Ficedula parva)

Li 1s

R

LC

FI1200719

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Li 1s

R

LC

Kosteiden rämeiden laidat ja lajia tavataan
myös ojitetuilla puustoisilla soilla
Havumetsät

FI1200719

Pyy (Bonasa bonasia)

Li 1s

LC

Kuusimetsät

FI1200719

Suopöllö (Asio flammeus)

Li 1s

R

LC

Suot

FI1200719

Uhanalainen laji

Li 1s

R

VU

Erämaat, tunturialueet

FI1200719

Uhanalainen laji

Li 1s

R

NT

Vesien äärellä

FI1200719

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)

Li 1s

R

LC

Järeät havupuuvaltaiset metsät

FI1200719

Susi (Canis lupus)

Lu II,IV

U

EN

Metsät, tundra

FI1200719

Ilves (Lynx lynx)

Lu II,IV

U

VU

Metsät, tundra

FI1200719

Karhu (Ursus arctos)

Lu II,IV

U

VU

Metsät, tundra

FI1200719

Jäkki (Nardus stricta)

E/U

U5)

Elinympäristö

e/u3)

U

R4)

Muu
status6)

D2)

Yhteenveto

4 Toimenpiteet ja kustannukset

CR

Isäntä- /
ravintokasvi

Vieraslaji
7)

Maan pohjois- ja itäosien erämaissa

NT

Laitumet, polut, rannat,
lumenviipymäpaikat ja kausikosteat
painanteet
Suunnittelualueena oleva Karttimojoen varsi muodostaa 0,01 % koko Martinselkosen Natura-alueen pinta-alasta. Lomakkeella esitetyt luonto- ja
lintudirektiivilajit käsittävät Martinselkosen Natura-alueen Natura-tietokantalomakkeella mainitun lajiston kokonaisuudessaan. Suunnittelualueen
ulkopuolelle jäävä muu tunnettu uhanalainen lajisto Martinselkosen Natura-alueella on vanhojen metsien lajistoa, lähinnä kääväkäslajistoa (Hertta-
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tietokanta).
Liitteessä 6 on lueteltu toimenpidealueen ja niitettyjen alojen putkilokasvilajit. Karttimojoen tulvaniityiltä ei tunneta uhanalaista niittylajistoa.
Suunnittelualueelta kuviolta 440.1, joka sisältyy tähän toimenpidesuunnitelmaan, havaittiin silmälläpidettäväksi luokiteltu jäkki. Niitetyissä osissa
korkeiden kastikoiden ja ruokohelven vallitsemien kosteiden heinäniittyjen osuus vaikuttaisi hoidon myötä vähentyneen ja niittylauhavaltaisten tuoreiden
heinäniittyjen osuus kasvaneen. Tuoreille heinäniityillä matalakasvuisemmat lajit näyttäisivät saaneen lisää kasvutilaa (esim. niittymaarianheinä
(Hierochloë hirta), punanata (Festuca rubra), nurmitatar (Bistorta vivipara), nurmipiippo (Luzula multiflora) ja pohjantähkiö (Phleum alpinum)).
Kuivemmilla ruohovaltaisilla osilla on leimallista metsä- ja korpikasvien suuri osuus. Niittyjen välisillä luhtanevoilla esiintyvä lajisto on suolajistoa.
Hyönteislajiston osalta Karttimojoen tulvaniityiltä ei ole tehty lajiselvityksiä.

Lisätiedot

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Taulukossa luetellun luonto- ja lintudirektiivilajiston osalta ainoastaan Ahma on alueen suojelun perustelaji; lintudirektiivilajisto ei ole suojelun perusteena
luontodirektiivin perusteella suojelluilla SCI-alueilla; sutta, Ilvestä ja karhua koskee EU-jäsenyyssopimuksen varauma eivätkä nekään ole suojelun
perusteena Suomen Natura-alueilla.

Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji
e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji
R = rauhoitettu laji
U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä pidettävä,
RT = Alueellisesti uhanalainen
H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu
Vain poistettavat vieraslajit merkitään
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Liite 7. Taulukko niitetyn alan ja suunnitellun niittoalan putkilokasvilajeista.
Tieteellinen nimi

Niitetty ala

Agrostis capillaris

Suomenkielinen
nimi
nurmirölli

Suunniteltu
niittoala
x

luhtanevalajit

Angelica sylvestris

karhunputki

x

Bistorta vivipara

nurmitatar

x

Calamagrostis
canescens
Calamagrostis purpurea

viitakastikka

x

x

korpikastikka

x

x

Calamagrostis stricta

luhtakastikka

x

Caltha palustris

rentukka

x

Carex canescens

luhtasara

Cares nigra ssp.
juncella
Carex acuta

tupassara

x

viiltosara

x

Carex buxbaumii

nuijasara

X

Carex echinata

tähtisara

X

Carex flava

keltasara

X

Carex magellanica

riippasara

X

Carex nigra ssp. Nigra

jokapaikansara

Carex rostrata

pullosara

Deschampsia cespitosa

nurmilauha

x

Deschampsia flexuosa

metsälauha

x

Epilobium angustifolium

maitohorsma

x

Equisetum fluviatile

järvikorte

x

Equisetum palustre

suokorte

Equisetum sylvaticum

metsäkorte

Eriophorum vaginatum

tupasvilla

Festuca rubra

punanata

x

Filipendula ulmaria

mesiangervo

x

x

Galium palustre

rantamatara

x

x

Geranim sylvaticum

metsäkurjenpolvi

x

x

Hierochloë hirta

niittymaarianheinä

x

X

x
X
x

X
x
X
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Juncus filiformis

jouhivihvilä

Luzula multiflora

nurmipiippo

x

Maianthemum bifolium

oravanmarja

x

Melampyrum pratense

kangasmaitikka

x

Menyanthes trifoliata

raate

Molinia caerulea

siniheinä

x

Moneses uniflora

tähtitalvikki

x

Nardus stricta

jäkki (NT)

Phalaris arundinacea

ruokohelpi

x

Phleum alpinum

pohjantähkiö

x

Potentilla palustris

kurjenjalka

Ranunculus acris

niittyleinikki

x

Ranunculus repens

rönsyleinikki

x

Rosa majalis

metsäruusu

Rubus arcticus

mesimarja

x

x

Scutellaria galericulata

luhtavuohennokka

x

x

Solidago virgaurea

kultapiisku

x

Vaccinium uliginosum

juolukka

x

Vaccinium vitis-idaea

puolukka

x

Viola palustris

suo-orvokki

x

X

X
x
x
x
X
x
x

x
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1 Yleiskuvaus

3

2 Alueen nykytila

Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
Johdanto

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti toiminnan suorittamista
varten.

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kartat
Pakolliset : Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpide-kartta

Liitekarttoja

Liite 8. Toimenpidekartta.

Toimenpiteiden
Tavoitteena Karttimonjokivarren arvokkaimpien tulvaniittyosien kunnostaminen ja siellä vallitsevan niittylajiston palauttaminen ja ylläpitäminen.
tavoite
Tavoite
Pinta-ala, ha
Niiton tavoitteena on madaltaa heinäkasvillisuutta ja lisätä lajiston monipuolisuutta. Pajukoita raivaamalla estetään niittyjen muuttuminen 0,9
tulvapensaikoiksi.

Yhteensä
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)
Tavoite
Tulvaniityn hoito

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

0,9
0,9
Toimenpide

Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)
Niitto ja pajukon kunnostusraivaus
Osasto ja
Kuviot 438, 440.1,
Pinta0,89
Priorisointi 1
kuvio/kuviot
442.1, 449,
ala, ha
3)
449.3,449.5,
Valitut niittokuviot ovat kasvillisuustyypiltään pääsääntöisesti kosteita heinätulvaniittyjä, mutta joillakin tulvaniittykuvioilla seassa on myös muita
kasvillisuustyyppejä. Kuvion 440.1 länsiosassa on kapealla kaistaleella pienruohotulvaniittyä, kuviolla 442.1 pienialaisesti tuoretta heinätulvaniittyä ja kuviolla 449
osin tuoretta suurruohotulvaniittyä. Muutamassa kohdassa pajut ovat muodostaneet jo pienialaisia tulvapensaikoita. Raivattavia pajukoita on kuvioilla 442.1,449 ja
449.5. Lisäksi vuonna 2006 niittoon otetun tulvaniittykuvion 449.3 reunalta on jäänyt raivaamatta pajukkoa. Pajukot on merkattu liitteeseen 7.
Laajennusosa raivataan ensimmäisenä kesänä, jonka jälkeen niittyjä niitetään noin kolmen - neljän vuoden välein esim. siten, että kahden vuoden välein niitetään
puolet tulvaniityistä. Heinä niitetään heinä-elokuussa raivaussahan kolmioterällä. Niitetty heinä kasataan metsän puolelle niin, ettei tule näkyviä kasoja. Pajut
raivataan raivaussahalla ja kasataan metsän puolelle. Jokivarteen voidaan tarvittaessa kulkea polkuja pitkin mönkijällä. Niittokuviolle kuljetaan jalkaisin, lukuun
ottamatta kuviota 442.1, jolle kuljetaan veneellä niittokuviolta 440.1.
Uuden niittoalan raivaaminen laajentaa jokivarren tulvaniittymaisemaa. Säännöllinen niitto madaltaa jo korkeaksi päässyttä niittykasvillisuutta, lajisto monipuolistuu
ja tulvaniittyjen edustavuus kasvaa.

1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa: jos toimenpidealalla on tehty useampia toimenpiteitä, on myös toimenpideala laskettu useampaan kertaan.
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi kiireellisyys
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Liite 8. Toimenpidekartta. Kartassa punaisella on esitetty suunniteltu toimenpideala ja vinoneliöllä raivattavat pajukot. Kuvioiden 449.3 ja 449.5 pajukot sijoittuvat
ennestään niitetyn alueen sisään kohtiin, joissa havaittiin niittoalan raivauksen täydennystarpeita.
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1 Yleiskuvaus

4

2 Alueen nykytila

Toimenpiteet ja kustannukset

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset

Johdanto

Toimenpide

Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.
Toimenpiteen laatu

Niitto
Henkilötyö
Pajukon kunnostusraivaus Henkilötyö

Tarkenne

Priorisointi

Osasto

Kuvio(t)

Pinta-ala, ha

Heinä-elokuu
Heinä-elokuu

1
1

291
291

438, 440.1, 442.1, 449, 449.5
442.1,449, 449.3, 449.5

0,9
0,6

Määrä m3

Tunnit

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Huom.

144
72

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot,
yhteenveto

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina
Puutavaralaji

Määrä ja
yksikkö

5 Vaikutukset

Puutavaralaji Määrä m3

kustannustekijä

Työpäiviä

Muu

Lisätiedot
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella
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5A

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että
Johdanto
5 Vaikutukset
mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
liitteen I lajeihin.
Natura 2000 Natura 2000 –luontotyyppi tai di- Direktiivin lii- Toimenpide
Arvioitu
Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille
aluekoodi
rektiivilaji 1)
te (lajien
vaikutus
osalta)

FI1200719

tulvaniityt

Niitto

positiivinen

FI1200719

tulvaniityt

Pajukon
kunnostusraivaus

positiivinen

Niitto madaltaa jo korkeaksi päässyttä niittykasvillisuutta, lajisto
monipuolistuu ja tulvaniittyjen edustavuus kasvaa.
Pajukoita raivaamalla palautetaan tulvapensaikoiksi muuttuneet osat
varsinaisiksi tulvaniityiksi.

Natura 2000-luontotyypit tai direktiivilajit,
joihin toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.

Suunnittelut toimenpiteet ovat keveitä miesvoimin toteutettavia niittotöitä, eikä niillä arvioida olevan heikentävää vaikutusta muihin alueella esiintyviin
Natura-2000 luontotyyppeihin. Toimenpidealueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa lajiesiintymiä (esimerkiksi petolinnun pesiä tai uhanalaista
niittylajistoa yms.), jotka tulisi ottaa huomioon toimenpiteiden toteutuksessa.

Natura 2000vaikutusten arvioinnin
tarveharkinta
perusteluineen

Ei tarvita

Tehtävät toimenpiteet parantavat eivätkä heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue/alueet on valittu Natura 2000 –
verkostoon. Tämän perusteella toimenpiteet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1096 65 §) mukaista Natura 2000-arviota.

Tarvitaan

Liite
Lisätiedot

1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit , jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
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5B

1 Yleiskuvaus

Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity
alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim.
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
Toimenpiteen
Toimenpide
Vaikutuksen kohde
KohdenVaikutuksen tarkempi kuvaus
tavoite
tuminen
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa)

Niitto
Pajukon
kunnostusrai
vaus

Ulkopuol.
alue

Tulvaniityn
kunnostus ja
hoito
Tulvaniityn
kunnostus ja
hoito

Suunn.
alue

Johdanto

Maisema patikka- ja
melontareitin varressa

x

x

438, 440.1, 442.1,
449, 449.5

Maisema patikka- ja
melontareitin varressa

x

x

442.1,449, 449.3,
449.5

(kuvio/osa-alue)

Kuvaus
Niittämällä
kasvillisuus
pysyy
matalana ja maisema avoimena
melontareitin varressa.
Pajukoita raivaamalla avataan ja
laajennetaan niittymaisemanäkymiä
melontareitin varressa.

4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Toimenpiteet
negatiivisten
vaikutusten ehkäisemiseksi ja
minimoimiseksi

Kuvaus

Liite
Lisätietoja
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6

1 Yleiskuvaus

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

2 Alueen nykytila

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä
viestintä.

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4 Toimenpiteet ja kustannukset
5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Seuranta
Kuvio / osa-alue
438, 440.1, 442.1,
449, 449.5

Seurantatyyppi
Perinnebiotooppien
hoitoseuranta

Seurantavuodet
Hoitoseurantalomake täytetään ennen
hoitotoimenpiteiden aloitusta lähtötilanteen
dokumentoimiseksi. Hoitoseuranta uusitaan viimeistään
kolmen vuoden sisällä hoidon aloittamisesta, ja toistetaan
tämän jälkeen 3-5 vuoden välein.

Kartta
Seurantamenetelmä
Suunnitelman laatimisaikaan voimassa oleva
seurantaohjeistus on julkaisussa Raatikainen, K. (toim.)
2009: Perinnebiotooppien seurantaohje. Metsähallituksen
luonnonsuojelujulkaisuja sarja B 117.

Selvitys- ja tutkimustarpeet
Alueen tulvaniittyjen perhoslajistoselvitystä ei ole tehty. Kasvillisuus on heinävaltaista, ruoholajisto on niukkaa ja niityt ovat pienialaisia, joten perhoslajisto lienee
metsälajipainotteista eikä ole oletettavaa, että suunnittelualueella esiintyisi merkittävää niittylajistoa.

Viestintä
Retkeilyreitin varressa oleva niitosta kertova infotaulu uusitaan. Kohteelle viedään Luonnonhoito-Life –hankkeesta kertova maasto-opaste.

Lisätiedot
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