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Syötteen Natura-alueella esiintyy perinteisten maankäyttömuotojen (laidunnus, niitto) muovaamia,
kivennäismaalla sijaitsevia perinnemaisemia kaksi, Rytivaaran ja Latva-Kouvan niityt. Näistä Rytivaaran
niityn kunnostaminen ja hoito on aloitettu 2000-luvun alussa.
Latva-Kouvan niitty sijaitsee Pudasjärven kaupunkiin kuuluvassa Kouvan kylässä. Niitty on osa Syötteen
Natura-alueeseen kuuluvaa yksityistä suojelualuetta (YSA 113217). Syötteen kansallispuisto sijaitsee
niityn välittömässä läheisyydessä. Niityn itäosan halki kulkee retkeilyreitti (UKK-reitti). Hoidettavan
alueen pinta-ala on 1,1 hehtaaria.
Latva-Kouvan niityllä esiintyy Natura-luontotyypeistä runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä, sekä alavia
niitettyjä niittyjä. Luontotyypeistä ensiksi mainittu on luokiteltu erityisen tärkeiden (priorisoitujen)
luontotyyppien joukkoon.
Toimenpiteiden tavoitteena on perinnebiotoopin kunnostaminen ja hoito. Hoidolla parannetaan
harvinaisiksi luokiteltujen niittyjen edustavuutta ja luonnontilaa. Niitty toimii myös esimerkkikohteena
alueen vanhoista maankäyttömuodoista. Niityn hoito liittyy vuonna 2011 käynnistyneeseen LuonnonhoitoLife -hankkeeseen.
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Vuodesta 2013 lähtien aluetta niitetään kerran kesässä. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden onnistumista
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1 JOHDANTO
Syötteen Natura-alueella esiintyy perinteisten maankäyttömuotojen (laidunnus, niitto) muovaamia,
kivennäismaalla sijaitsevia perinnemaisemia kaksi: Latva-Kouvan niitty ja Rytivaaran niitty. Näistä
Rytivaaran kunnostus ja hoito on aloitettu 2000-luvun alussa Lehtelän & Aarnion 2001 laatiman
hoitosuunnitelman mukaisesti. Latva-Kouvan niityn kunnostaminen ja hoito aloitetaan vuonna
2012. Toimenpiteet ovat osa vuonna 2011 käynnistynyttä Luonnonhoito-Life -hanketta.

2 KOHTEEN YLEISKUVAUS, HOITOHISTORIA JA NYKYTILA
Latva-Kouvan niitty sijaitsee Kouvan kylässä, noin 60 kilometriä Pudasjärven keskusta koilliseen
(liite 1). Se kuuluu Syötteen Natura-alueeseen (FI1103828) ja on yksityisen omistama
luonnonsuojelualue (YSA 113217).
Alue on ollut niitty-/peltokäytössä vielä 1960-luvulla. Pihan läheisyydessä sijaitsevat alueet ovat
olleet viljelyksinä (viljelty mm. ohraa ja ruista). Alueen reunaosat ovat olleet niittyinä, joilta on
myös niitetty heinää. Viime vuosina aluetta on niitetty satunnaisesti lähinnä asuinrakennuksen
ympäristöstä.
Hoidettavan niityn pinta-ala on 1,1 ha (liite 2, kuviot 1.6, 1.61, 1.62, 1.64). Se on eri
kasvillisuustyyppien mosaiikista koostuvaa tuoretta niittyä. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä on
tuore pienruohoniitty. Keski- ja itäosissa on paikoin myös tuoretta heinäniittyä. Aktiivisen käytön
loputtua erityisesti alueen eteläosaan on levittäytynyt vadelmakasvustoja. Niityn reunaosissa on
paikoin 1-2 metrin korkuisia pajuja, sekä 2-6 metrin korkuisia koivuja, kuusia ja mäntyjä. Pääosin
niitty on kuitenkin säilynyt avoimena, lähinnä porojen laidunnuksesta ja maanomistajan
puiden/pensaiden poistosta, sekä satunnaisesta talon pihapiirin niitosta johtuen.
Alueella tehtiin kunnostus- ja hoitosuunnitelman laatimiseen liittyvä maastokäynti syyskuussa
2011, johon osallistui myös toinen alueen maanomistajista (Riitta Tiitola-Heman). Maastokäynnillä
tarkennettiin aiempia alueella tehtyjä selvityksiä (mm. vuonna 2008 tehtyä luontotyyppiinventointia). Valtaosalla aluetta vallitsevina/runsaina kenttäkerroksen lajeina ovat tuoretta
pienruohoniittyä (tarkemmin Pykälä ym. 1994) indikoivat lajit, kuten nurmirölli (Agrostis
capillaris), tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum), nurmitatar (Bistorta vivipara), kissankello
(Campanula rotundifolia) sekä punanata (Festuca rubra). Huomionarvoisena lajina alueella
esiintyy ketonoidanlukkoa (Botrychium lunaria, NT), jota löytynyt niityn luoteisosasta (viimeiset
havainnot vuodelta 2004). Vuonna 2011 lajia ei havaittu, mikä ei kuitenkaan sulje pois sitä
mahdollisuutta, etteikö laji olisi niityllä esiintynyt. Itäisimmällä niityn osalla, kuvion 1.61 itäosassa,
on lisäksi havaittu vuonna 2008 kalkkimaariankämmekkää (Dactylorhiza fuchsii, NT).
Alue on pääosin (0,75 ha) luokiteltavissa Natura-luontotyyppeihin ”alavat niitetyt niityt” ja
”runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt” (luontotyyppikuvaukset Airaksinen & Karttunen 2001,
Raunio ym. 2008 toim.). Poikkeuksen muodostavat heinäniittymäiset osat ja vadelmakasvustot
(yhteensä 0,3 ha), jotka eivät tällä hetkellä edusta Natura-luontotyyppiä. Luontotyyppien
luonnontila ja edustavuus on heikentynyt jossain määrin intensiivisen hoidon loppumisen jälkeen.
Toisaalta luontotyypeille luonteenomaisia/ominaisia piirteitä esiintyy edelleen, joten hoidettava alue
on luokiteltu edustavuudeltaan merkittäväksi.
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Niityn reunaosiin on levittäytynyt koivua ja kuusta (noin 0,1 hehtaarin alalle). Hoidettavan alueen
eteläosassa on laaja yhtenäinen vadelmakasvusto (pinta-ala 0,25 ha), jolla ei nykyisellään ole
erityisiä perinnemaisemallisia arvoja, mutta joka kunnostetaan niityksi.

3 KUNNOSTAMISEN JA HOIDON TAVOITTEET
Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa uhanalaisiksi luokiteltujen niittytyyppien edustavuutta ja
tilaa. Toisena tavoitteena on kunnostaa retkeilyreitin (UKK-reitti, joka kulkee niityn itäosan halki)
varteen alueen vanhoja maankäyttömuotoja esitteleviä esimerkkikohteita.

4 RAUHOITUSMÄÄRÄYKSET
Suunnitelman laatimisessa on tutustuttu suojelualueen perustamisen yhteydessä laadittuun
rauhoituspäätökseen. Suunnitellut toimenpiteet eivät ole ristiriidassa rauhoituspäätöksen mukaisten
määräysten kanssa.

5 HOITOSUUNNITELMA
5.1 Alueen kunnostus
Puuston ja pensaiden poisto tehdään kesällä 2012. Alueen kunnostuksesta vastaa Metsähallitus.
Puustoa poistetaan noin 0,1 hehtaarin alalta. Pääosa alueella kasvavista pensaista (lähinnä pajuja)
poistetaan. Puustoa ja pensaita poistetaan kuvioilta 1.6 ja 1.61 (liite 2). Kunnostuksen yhteydessä
raivataan myös eteläosassa sijaitseva vadelmakasvusto (kuvio 1.64). Kaikki raivaustähteet poltetaan
varsinaisen hoidettavan alueen ulkopuolella kahdessa maanomistajan kanssa katsotussa kohdassa,
jotka on esitetty liitekartalla 2 (punaiset vinoneliöt, kohdat: 7300070/3533303 ja
7300185/3533420).
5.2 Niitto/laidunnus
Potentiaalisimmat alueen hoitomuodot ovat laidunnus ja niitto. Metsähallitus vastaa kohteen
hoidosta omistajien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (liite 4). Hoito aloitetaan vuonna 2013
siten, että koko hoidettava alue (1,1 ha) otetaan säännölliseen jokakesäiseen laidunnukseen tahi
niitetään kerran kesässä. Jos hoitomuodoksi tulee niitto, niin tehdään aluksi joka kesä, mutta
myöhemmin niittokertojen väliä voidaan pidentää. Paras niittoajankohta on yleensä niittykasvien
kukkimisen ja siementen kypsymisen jälkeen loppukesällä (heinäkuun lopulla-elokuussa).
Ensimmäisenä kesänä alue niitetään heinäkuussa. Niitetty biomassa pyritään ensisijaisesti saamaan
hyötykäyttöön (esim. porojen ravinnoksi) sopimalla asiasta porotalouden harjoittajien kanssa. Jos
edellä mainittu vaihtoehto ei toteudu, kuivattu biomassa kuljetetaan kohdassa 4.1. esitettyihin
paikkoihin. Jatkossa neuvotellaan alueen niittovastuun siirtämisestä paikallisille viljelijöille tai
porotalouden harjoittajille.
5.3 Hoidon seuranta
Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden onnistumista seurataan niiton yhteydessä tapahtuvan
hoitoseurannan avulla. Seurantaa varten alueelle sijoitetaan ennen vuonna 2012 aloitettavaa
kunnostusta valokuvaseurantapisteet. Seurantaa on lähivuosina suunniteltu tehtävän vuoden 2013
jälkeen kolmen vuoden välein.
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Seurannan lisäksi täytetään vuosittain hoitopäiväkirjaa Metsähallituksen perinnebiotooppien
seurantaohjeen (Raatikainen 2009, toim.) mukaisesti. Valtakunnallista toteutusseurantaa varten
toimenpiteet ja toimenpiteiden tavoitteet tallennetaan Metsähallituksen ylläpitämään
paikkatietojärjestelmään. Hoitopäiväkirjat tallennetaan myös MH:n tietojärjestelmiin.

6 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ALUEEN LUONTOARVOIHIN
Ennallistamisen suunnittelussa on huomioitu Ympäristövaikutusten arviointilain 25 §:n mukainen
selvilläolovelvollisuus hankkeen ympäristövaikutuksista. Latva-Kouvan niityllä tehtävillä
hoitotoimenpiteillä ei ole haitallisia vaikutuksia ympäröivään luontoon. Hoidettavalta alueelta tahi
sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa huomioonotettavia kulttuuriperintökohteita, kuten
muinaisjäännöksiä.
6.1 Vaikutukset Natura-alueen luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin
Hoidettavalla alueella esiintyy seuraavia luontotyyppejä: ”alavat niitetyt niityt” ja ”runsaslajiset
kuivat ja tuoreet niityt”. Kunnostuksella ja säännöllisellä hoidolla parannetaan kyseisten
luontotyyppien edustavuutta ja luonnontilaa.
Hoidettavalta alueelta ei ole tiedossa luonto-/lintudirektiivin mukaisia lajeja, jotka ovat olleet
perusteena Natura-alueen ehdottamiselle Natura 2000 –verkostoon. Toimenpiteet eivät vaikuta
haitallisesti alueen Natura-luontotyyppeihin, vaan niiden edustavuus paranee ja pinta-ala laajenee
edellä kuvattujen hoitotoimenpiteiden myötä.
6.2 Kunnostus- ja hoitotoimien onnistumisen uhka-analyysi
Ohessa arvioidaan toimenpiteistä suojelualueelle mahdollisesti aiheutuvat uhat sekä toimenpiteet,
joilla vahingot ovat estettävissä.
Ennen niittoa alueelta kaadetaan nuoria puita, poistetaan pensaita sekä vadelmakasvustoja, josta ei
asiantuntevien henkilöiden tehdessä aiheudu uhkaa ihmisille tai luonnolle. Raivaustähteet poltetaan
paikoissa, joissa siitä on vähiten haittaa alueen luontoarvoille. Raivaustähteiden poltossa
noudatetaan paikallisen hätäkeskuksen ohjeistusta avotulen teosta.
Alueen mahdollinen niitto tehdään miestyönä, jossa apuna on moottorikäyttöinen niittokone.
Niittoaineksen maatumisesta johtuva rehevöittävä vaikutus alueen luontoon vältetään kuljettamalla
niitetty biomassa niityn ulkopuolelle paikkaan, jossa siitä ei ole haittaa Natura-alueen
luontotyypeille ja lajeille. Paras vaihtoehto on, että niittoaines saadaan hyötykäyttöön (esim.
porojen ravinnoksi).

7 KUSTANNUSARVIO JA TOTEUTTAMISAIKATAULU
Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden keskimääräisiksi vuosikustannuksiksi on arvioitu noin 2000
euroa/vuosi. Vuodelle 2012 on henkilöstökustannuksiin laskettu puuston/pensaiden raivaus,
vadelmapensaiden poisto ja raivausaineksen poltto. Vuodesta 2013 alkaen kustannukset koostuvat
alueen niitosta/laidunnuksesta. Edellä esitetyn lisäksi kustannuksia aiheutuu Metsähallituksen
henkilökunnan työnjohdosta ja hoitoseurannasta.
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8 OSALLISTAMINEN
Maanomistajat on osallistettu maastosuunnittelun yhteydessä (16.9.2011) sekä suunnitelman
laatimisen yhteydessä (9.3.2012 ja 8.6.2012).
Pyydetyt ja saadut lausunnot
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto: lausuntopyyntö 27.6.2012, lausunto annettu
8.8.2012
Hyväksymismenettely
Maanomistajat ovat hyväksyneet suunnitelman 25.6.2012 (liite 4)
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Liite 1. Sijaintikartta
Copyright Metsähallitus 2012
Copyright Maanmittauslaitos 1/MYY/12
Copyright Suomen ympäristökeskus

Mittakaava 1:600000

Latva-Kouvan niitty

Liite 2. Hoidettava niitty
Copyright Metsähallitus 2012
Copyright Maanmittauslaitos 1/MYY/12
Copyright Suomen ympäristökeskus

Mittakaava 1:5000
polttopaikat

Liite 3. Maanomistajatiedot
-

Kiinteistö 31:6 (Latva-Kouva)
Omistajat: Liisa Tiitola, Riitta Tiitola-Heman
Maanomistan kanssa tehty hoitosopimus x.x.2012, voimassa x.x.2012-x.x.xxxx (tehdään
ELYn hyväksynnän jälkeen)
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Liite 4. Maanomistajan hyväksymislomake
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Kuva 1. Latva-Kouvan niitty alueen itäosasta kuvattuna (kuvaussuunta EW). Niityllä kasvaa
nuorta puustoa, joka tullaan kunnostuksen yhteydessä poistamaan.
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