Huotinniemen tulvaniityn ja sinikuusaman (Lonicera caerulea L.) hoitosuunnitelma. Oulanka, Kuusamo.
Metsähallitus, luontopalvelut, Pohjanmaa
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1

Yleiskuvaus

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden
pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi.

Yleissijaintikartta
(Liite 1)

YSA-alueiden rauhoitusmääräykset

Lausuntoyhteenveto

Pinta-ala (ha)

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

Huotinniemen
sijaintikartta (Liite 2),
Muu liitekartta
uusi ja vanha ilmakuva
(Liite 3)
29390 (SutiGissin mukainen pinta-ala
kuvioilla 28772 Natura-koodilla haettuna)
1129

Suunnittelualueen nimi

Oulanka

Maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Alueyksikkö
Tekijä(t)
Suunnitelman tavoite / tavoitteet

josta vettä (ha)
Kunta
Kuusamo, (Salla)
Kunnan osa
POLP
Laitinen Tiina
Huotinniemen tulvaniityn hoitosuunnitelma ja niityn liepeillä kasvavan uhanalaisen sinikuusaman hoitosuunnitelma. Tulvaniityn
hoitosuunnitelmalla pyritään optimoimaan uhanalaisten ja muiden merkittävien lajien säilyminen ja esiintyminen tulvaniityllä.

Suojelualueet ja muut alueet
Koodi

Nimi

Päämaankäyttölk

KPU110020

Oulangan kansallispuisto

202

Pinta-ala,
(ha)1)
0,8

FI1101645
Oulanka
202
HSO 110106
Oulankajoen laakso
202
SSO 110457
Purkuputaansuo
SSO 110462
Sirkkapuron alue
SSO 110469
Juhtivaaran suot
SSO 110464
Pesospuron suot-Kulmakkosuo
Erityisarvot
Ramsar-kosteikko Oulangan kansallispuisto (Oulangan Natura-alue)
Maisema-alue MAO 110132 Kuusamon kosket
Kallioalue KAO 110167 Jyrävänjärven kalliot
Important Bird Area (IBA) Oulangan alue (Oulangan kp. ja Sukerijärven luonnonpuisto)
PAN Parks –sertifikaatti
Europarcin Transboundary Parks –sertifikaatti
Kaava

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Oulangan kansallispuiston perinnemaisemakohteiden
hoitosuunnitelma
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Tikankontin hoitosuunnitelma, TulilamminkangasNurmisaarenrinne
Mikonsuonpalo, metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma

Perustettu 2)

Lisätietoja

1956

Laajennukset 1981 ja 1989. Asetus Oulangan
kansallispuistosta 582/1991. Järjestyssääntö annettu
16.2.1994.
SCI/SPA. Luonnonsuojelu-, maa-aines- ja vesilaki.

0,8
0,8
0
0
0
0

Luokka / arvo
Kansainvälisesti arvokas
Valtakunnallisesti arvokas
Valtakunnallisesti arvokas
Kansainvälisesti arvokas

Merkintä

Vuosi
1999

Dnro

Kattavuus
Kohdistuu perinnebiotooppeihin.

2003
2004

2743/623/2003
1282/42/2003

27 720 ha
0,7 ha

2006

734/42/2006

6 ha

3

Pinta-ala (ha)
29 390
640
125
40 590
28 089
28 089

Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma, kausi 2007-2016
Honkaniemen ja Alaniemen tulvaniittyjen
hoitosuunnitelma
Oulangan hoito- ja käyttösuunnitelma (lähetetty lausunnolle
16.11.2010)
Luontotyyppi-inventointi
Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

0,8

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Maastokäynti (*)
Kommentointi
Kommentointi
Lausunto
Lausunto
Lausunto
Hyväksyntä
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Poikkeamislupa sinikuusaman rauhoitusmääräyksiin

2007
2010

406/07/2006
5574/42/2009

29 720 ha
Koskee kahta tulvaniittyä.

2012

514/623/2010

29 720 ha

2002-2005
Suunnitelman dnro

27 720 ha
MH 1916/2013/04.02

Julkinen
Salatut liitteet

Julkinen

Päiväys
Henkilö / organisaatio
11.6.2012
Tiina Laitinen / MH & Jarmo Korhonen / Kuusamon yhteismetsä
30.4.2013
Anne Jäkäläniemi, Mervi Laaksonen / MH, lajit
13.5.2013
Päivi Virnes / MH, luonnonhoito
11.6.2013
Terhi Ryttäri / Kasvityöryhmä
5.6.2013
Tea von Bonsdorff / Sienityöryhmä
2.7.2013
Tupuna Kovanen / POPELY
8.7.2013
Markku Lehtelä / Aluepäällikkö (sij.)
Luvan antaja
Lisätietoja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Lupaa haetaan, kun alasleikkaukseen sopivat
pensaat valitaan.

Lisätietoja
(*) Maastokäynnin yhteydessä merkittiin tarkkuusgepsin avulla valtionmaan ja yksityismaan raja Huotinniemessä. Samalla tarkistettiin hoitosuunnittelun kohteena olevat
sinikuusaman kasvupaikat ja sovittiin suullisesti, että yhteismetsän puolelta saa kaataa puita sinikuusaman hoitotoimena. Lisäksi todettiin, että tulvaniityn hoitotoimia ei ole
tarpeen ulottaa yhteismetsän puolelle. TL kävi 18.6.2012 mittaamassa sinikuusaman kasvupaikoilta kaadettavat puut niistä maanomistajalle maksettavan korvaussumman
arvioimiseksi. Kaikkien Metsähallituksen tiedossa olevien, Oulangan Natura-alueella yksityismaalla ja yksityismaan rajalla olevien kuusamapensaiden sijaintitiedot on ilmoitettu
Jarmo Korhoselle 2.11.2012 (Herttatuloste, luovutuksesta sovittu Heidi Kaipiaisen/SYKE kanssa 16.10.2012).
Yhteenveto lausunnoista on liitteessä 4.
Suunnitelma on osa Luonnonhoito-LIFE –hanketta.
1) suunnittelualueella oleva pinta-ala.

2

2) YSA-alueella päätöspäivä.

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
Oulanka on geologialtaan, luontotyypeiltään ja lajistoltaan poikkeuksellisen monimuotoinen ja arvokas suojelualue. Alueen keskeinen luonnonelementti on tulviva ja meanderoiva
Oulankajoki sivujokineen ja jokivarren tulvanalaiset luontotyypit. Toinen tärkeä elementti on pohjoisosan laaja aapasuoalue trofiatasoltaan vaihtelevine soineen, pikkuvesistöineen
ja suosaarekkeineen. Kolmas merkittävä kokonaisuus on alueen metsäluonto, johon kuuluu metsätyyppejä kuivahkoista kankaista lehtoihin. Alueen erityispiirteisiin kuuluu
kalkkivaikutteisten luontotyyppien suuri määrä. Näistä letot nousevat esiin niin määränsä kuin monipuolisuutensa suhteen. Alueen monimuotoisuutta lisää alueen topografian
vaihtelu, suuret korkeuserotukset jokilaaksoista vaarojen huipuille ja kallioperän ruhjevyöhykkeisiin muodostuneet jyrkkäseinäiset vuomat.
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajistolomakkeilta
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Luontotyypit

Oulangan lukuisat erityislaatuiset ja harvinaiset luontotyypit muodostavat monimuotoisia luonnontilaisia elinympäristöjä. Erityisesti kalkkivaikutteiset luontotyypit,
kuten kalkkikalliot, kalkkilammet, lehdot, huurresammallähteet ja letot tekevät Oulangan luonnosta ainutlaatuisen. Oulangalla esiintyy noin 60 Pohjois-Suomessa
uhanalaista tai silmällä pidettävää LuTU-luontotyyppiä. Pääosa näistä on perinnebiotooppeja, metsiä ja soita.
Lajisto
Oulanka on lajistollisesti poikkeuksellisen rikas alue, mikä näkyy erityisesti uhanalaisten lajien määrässä. Alueelta on tavattu 392 merkittävää lajia, joista 142 on
valtakunnallisesti uhanalaista, 51 erityistä suojelua vaativaa ja 66 direktiivilajia (Metsähallitus 2010). Merkittävimmät, suhteellisen tunnetut lajiryhmät ovat
sammalet ja putkilokasvit. Huomattava osa alueen putkilokasvi-, sammal-, jäkälä- ja sienilajistosta on kalkinvaatijoita tai –suosijoita tai reliktilajeja jääkauden
jälkeisiltä ilmastokausilta. Suuret joet toimivat lajiston leviämisreitteinä itä-länsisuunnassa, ja suuret korkeusvaihtelut jyrkistä vaaroista ja kallioista alavampiin
jokilaaksoihin tarjoavat erityislaatuisen kallioperän ohella elinympäristöjä niin pohjoiselle, eteläiselle kuin itäisellekin lajistolle. Merkittävä osa uhanalaislajistosta
esiintyy Suomen mittakaavassa yksinomaan tai pääosin Oulangalla. Osalla näistä lajeista tunnetaan vain yksittäisiä esiintymispaikkoja koko Suomesta.
Sinikuusama on yleislevinneisyydeltään siperialainen laji, jonka Suomen kasvupaikoista yhtä lukuun ottamatta kaikki muut ovat Oulangalla.
Liitekartta tai -taulukko
Yhteenveto maankäytön
PERINNEBIOTOOPPEIHIN LIITTYVÄ MAANKÄYTÖN HISTORIA
historiasta tai alueen
Oulangalla on noin 80 ha vanhoja tulvaniittyjä Oulanka-, Kitka- ja Aventojokien varressa, mikä tekee alueesta erittäin merkittävän tulvaniittyjen
luonnosta aikaisemmin sekä suojelukohteen (Metsähallitus 2010). Niityillä on tehty heinää aina 1950-luvulle asti, mutta osaa niityistä on hyödynnetty porotalouden tarpeisiin
vertailu nykyiseen
tämän jälkeenkin. Metsähallitus alkoi hoitaa osaa Oulangan perinnebiotoopeista v. 1997. Nykyinen tulvaniittyjen hoitopinta-ala on 14 ha (17 %
luontotyypin pinta-alasta alueella). Luonnonhoito-LIFE –hankkeen myötä hoitopinta-ala nousee 23 hehtaariin (28 %). Hankkeessa noudatetaan
Oulangan perinnebiotooppien hoitosuunnitelmaa (Niemelä 1999). Lisäksi hoitosuunnitelman priorisointilistan ulkopuolelta on nostettu
suunnittelukohteeksi niittyjä, jotka sijaitsevat nykyisten hoitoniittyjen välisillä alueilla, millä pyritään maantieteelliseen kattavuuteen.
Oulankajokivarressa on nykyisiä tai tulevia hoitoniittyjä noin 35 km:n matkalla, lisäksi Kitka- ja Aventojokien varressa on muutama hoitokohde.
Hoitoniittyjen välialueilla tulee edelleen olemaan eriasteisesti umpeenkasvavia tulvaniittyjä sekä muita niittylajeille ainakin ajoittain soveliaita,
luonnontilaisia pienhabitaatteja.
Alun perin hoidettavia tulvaniittyjä niitettiin perinteisen mallin mukaisesti vuosittain, mutta seurantojen perusteella hoidon havaittiin olevan liian
intensiivistä, kun muutamat yleiset, niittoa sietävät heinäkasvit alkoivat runsastua hoidon myötä (Hellström 2008). Syynä oli ehkä liian varhainen
niittoajankohta tai niittovälineenä käyttävä niittokone, jonka jälki on liian tarkkaa perinteiseen viikateniittoon verrattuna. Koska niiton logistiikkaan ei
voi käytännön syistä merkittävästi vaikuttaa, päätettiin muuttaa niittoväliä, niin että tulvaniityt niitetään nykyään joka kolmas vuosi. Seurantoihin
perustuen niittoväliä tullaan tarvittaessa säätämään uudelleen, jopa niittykohtaisesti, pyrkimyksenä optimoida luontotyyppien ja lajien diversiteetti.
Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista)
Erityisarvo
Kartta
Lisätiedot
Virkistyskäyttöä tai
on
ei
Itse Huotinniemessä ei ole virkistyskäyttörakenteita tai virkistyskäyttöä, mutta niemen sivuitse Kitkajoelta Oulankajoelle menee
-rakenteita
matkailuyrittäjien lauttareitti. Kitkajokea alas laskevat lautat jatkavat Oulankajokea alavirtaan vajaan kilometrin päässä
Huotinniemestä olevalle Aroniemen lauttojennostopaikalle. Sesonkiaikana lauttakuntia kulkee joella päivittäin. Oulankajokea pitkin
saattaa myös tulla melojia alavirralle päin, mutta Oulankajokea alas melovat rantautuvat yleensä Jäkälämutkassa, joka on noin 3
km Huotinniemeltä ylävirtaan.
Erityisiä maisema-arvoja
on
ei
Huotinniemi niittyineen ja rantahietikoineen sijaitsee maisemallisesti huomiota herättävällä paikalla Kitkajoen suuta vastapäätä.
Muinaisjäännöksiä
on
ei
Kohteella on vanhan ladon jäänteet.
Suojelualueen rajan
on
ei
Huotinniemen tulvaniitty sijaitsee kokonaisuudessaan Oulangan Natura-alueella mutta kansallispuiston rajalla siten, että suurin
läheisyys
osa niittyalueesta on valtionmaalla kansallispuistorajauksen sisällä, paitsi niityn itäiset liepeet, jotka ovat Kuusamon yhteismetsän
puolella (Liite 2). Tulvaniityn hoitotoimia ei uloteta yhteismetsän puolelle, jossa alue on puustottunut niin voimakkaasti, että niitty
on muuttunut lähes kangasmetsäksi.
Pohjavesialue
on
ei
3lk, muu pohjavesialue.
Muita erityispiirteitä
on
ei
Kohde on helposti saavutettavissa. Niityn itäpuolelta menee hyväkuntoinen metsätie vajaan 100 metrin päässä.
Uhanalaisia lajeja
Direktiivilajeja
Uhanalaisia
Natura 2000 –luontotyyppejä
luontotyyppejä
Maanomistajan toiveet
hoidosta
Lisätietoja
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1 Yleiskuvaus

2A

Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit

2 Alueen nykytila
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
3110
Karut kirkasvetiset järvet
FI1101645
3130
Niukka-keskiravinteiset järvet
FI1101645
Kalkkilammet ja järvet
3140
FI1101645
Humuspitoiset järvet ja lammet
3160
FI1101645
Fennoskandian luonnontilaiset
3210
FI1101645
jokireitit
Pikkujoet ja purot
3260
FI1101645
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet
6270
FI1101645
niityt *
Kosteat suurruohoniityt
6430
FI1101645
Tulvaniityt
6450
FI1101645
Alavat niitetyt niityt
6510
FI1101645
Vuoristojen niitetyt niityt
6520
FI1101645
Vaihettumissuot ja rantasuot
7140
FI1101645
Lähteet ja lähdesuot
7160
FI1101645
Huurresammallähteet *
7220
FI1101645
Letot
7230
FI1101645
Aapasuot *
7310
FI1101645
Kalkkikalliot
8210
FI1101645
Silikaattikalliot
8220
FI1101645
Kallioiden pioneerikasvillisuus
8230
FI1101645
Luonnonmetsät *
9010
FI1101645
Lehdot
9050
FI1101645
9070
Hakamaat ja kaskilaitumet
FI1101645
Metsäluhdat *
9080
FI1101645
Puustoiset suot *
91D0
FI1101645
Tulvametsät *
91E0
FI1101645
Natura 2000Inventoimaton alue, Pinta-ala
Natura 2000luontotyyppien ha
yhteensä
alueen koodi
peittämä alue,
ha

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Luontotyyppien pinta-alat (ha)
LuontoLuontoLuontoYhteensä,
tyyppi I
tyyppi II
tyyppi III
ha

Liite
Luontotyyppien edustavuus (ha)
ErinomaiHyvä
MerkitEi mernen
tävä
kittävä

13
32
34
612
298

13
32
34
612
298

13
32
23
571
298

42
3

42
3

33
3

9

1
83
2
<1
159
4
<1
1111
8002
67
18
<1
15187
262
1
5
1056
52
21982

1
83
2
<1
159
4
<1
1111
8002
67
18
<1
15187
262
1
5
1056
52
21982

23
2
<1
92
3
<1
948
7864
67
18
<1
7175
164

54

1
3066

10

1983
5060

6

949
8
18284

11
41

1
6

67
1
154
127

7

2
11

6574
65

1226
23

212
10
1

5
94
44

13
7246

1276

236

FI1101645

27 042 (*)

226 ha

Selvitys
Pohjatietona ovat Oulangan NATA (Natura-alueiden tilan arviointi) -lomakkeet ja HKS (hoidon ja käytön suunnittelu) -lomakkeet. Luontotyyppiluontotyyppitietojen
inventoinneissa ei havaittu Natura-tietokantaan ilmoitettuja luontotyyppejä (6510) Alavat niitetyt niityt, (6520) Vuoristojen niitetyt niityt, ja (8230)
eroavaisuuksista Natura
Kallioiden pioneerikasvillisuus, vaikka näitä alueella on. Perinnebiotooppien osalta ero johtuu tulkinnallisista epäselvyyksistä; kallioiden
2000pioneerikasvillisuuden havainnointia vaikeuttaa kallioalueiden vaikeakulkuisuus. Taulukon pinta-alatieto on näiltä osin arvio. Luontotyyppitietokantalomakkeeseen
inventoinneissa havaittuja, mutta Natura-tietokannasta puuttuvia luontotyyppejä ovat ’Karut kirkasvetiset järvet’, ’Niukka-keskiravinteiset järvet’ ja
nähden
’Hakamaat ja kaskilaitumet’.
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU)
Pinta-ala, ha
Uhanalaisuusluokka 3)
Luontotyyppi
Suomi
Etelä-Suomi / Pohjois-Suomi
Hyvin lyhytviipymäiset järvet
VU
NT
Runsaskalkkiset järvet
VU
NT
Kalkkilammet
VU
NT
Lähteiköt
VU
LC
Huurresammallähteiköt
VU
LC
Havumetsävyöhykkeen norot
DD
LC
Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot
VU
NT
Havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot
VU
NT
Suuret havumetsävyöhykkeen joet
VU
NT
Ruohokangaskorvet
EN
NT
Mustikkakangaskorvet
VU
NT
Puolukkakangaskorvet
VU
NT
Saniaislehtokorvet
VU
NT
Ruoholehtokorvet
VU
NT
Lettolehtokorvet
EN
VU
Saniaiskorvet
VU
NT
Ruoho- ja heinäkorvet
VU
NT
Lähdekorvet
VU
NT
Ruoho-mustikkakorvet
VU
NT
Mustikkakorvet
VU
NT
Metsäkortekorvet
EN
VU
Puolukkakorvet
VU
NT
Muurainkorvet
VU
NT
Lettokorvet
VU
VU
Tupasvillakorvet
EN
NT
Korpirämeet
VU
NT
Lettorämeet
VU
VU
Lettonevat
VU
NT
Luhtaletot
EN
EN
Lähdeletot
VU
NT
Välipintaletot
EN
EN
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Paikalliset suoyhdistymät
Kausikosteikot
Kuivat keskiravinteiset lehdot
Kuivat runsasravinteiset lehdot
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Tuoreet runsasravinteiset lehdot
Kosteat runsasravinteiset lehdot
Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
Keski-ikäiset sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
Vanhat mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat
Ikivanhat mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat
Ikivanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat
Ikivanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
Ikivanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
Nuoret tuoreet kankaat
Keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat
Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
Vanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat
Vanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
Ikivanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
Nuoret kuivahkot kankaat
Keski-ikäiset sekapuustoiset kuivahkot kankaat
Vanhat kuusivaltaiset kuivahkot kankaat
Vanhat sekapuustoiset kuivahkot kankaat
Vanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat
Sisämaan tulvametsät
Avoimet laakeat kalkkikalliot
Puustoiset laakeat kalkkikalliot
Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet
Karut pienruohokedot
Heinäkedot
Tuoreet pienruohoniityt
Tuoreet suurruohoniityt
Tuoreet heinäniityt
Kosteat ruohoniityt
Kosteat heinäniityt
Kosteat heinätulvaniityt
Tuoreet heinätulvaniityt
Tuoreet suurruohotulvaniityt
Kuivat pienruohotulvaniityt
Suoniityt

DD
DD
EN
EN
VU
CR
VU
EN
NT
VU
EN
VU
CR
EN
VU
NT
VU
VU
EN
CR
VU
EN
EN
EN
VU
EN
CR
VU
VU
CR
CR
CR
CR
EN
CR
CR
VU
CR
CR
CR
CR
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DD
DD
VU
VU
NT
VU
NT
VU
VU
DD
EN
NT
CR
CR
VU
VU
LC
VU
VU
CR
NT
VU
EN
EN
NT
NT
DD
VU
NT
DD
CR
CR
CR
CR
CR
CR
VU
CR
CR
CR
CR

Sekapuuhaat
CR
Lisätietoja
(*) Luontotyyppi-inventoidusta pinta-alasta 6442 ha on arvioitu maastossa käymättä käyttäen erilaisia tulkintamenetelmiä.

CR

Toimenpidealue kuuluu Naturaluontotyyppiin ”tulvaniityt”, johon sisältyy kaikkia LuTU-luokituksen tulvaniittytyyppejä. Sinikuusaman kasvupaikkojen osalta alue kuuluu Naturaluontotyyppiin ”luonnonmetsät” ja LuTU-luontotyyppiin ”vanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat”. Toimenpidealue rajautuu Naturaluontotyyppiin ”Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit”.
1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi
2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon
3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut

1 Yleiskuvaus

2B

Muut luontotyyppitiedot

2 Alueen nykytila

Johdanto

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

4 Toimenpiteet ja kustannukset

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Inventointiluokka
Inventointiluokka
101 (kalliolaet, -rinteet ja –terassit)
102 (kalliojyrkänteet ja –seinämät)
103 (kalliorotkot)
104 (louhikot ja kivikot)
105 (vyörylouhikot ja –kivikot)
220 (kasviton kivennäismaa)
231 (karukkokangas)
232 (kuiva kangas)

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Kasvillisuustyyppi
Pinta-ala (ha)
74,1
28,2
18,4
4,6
1,8
40,8
1,4
306,7

241 (kuivahko kangas)

7381,7

242 (tuore kangas)

8657,7

251 (lehtomainen kangas)

227,28

252 (lehto)

244,6

311 (mätäspintainen korpi)

483,4

Osuus (%)

Kasvillisuustyyppi
ei ilmoitettu
ei ilmoitettu
ei ilmoitettu
ravinteiset paljaat louhikot ja rakat
ravinteiset paljaat louhikot ja rakat
hiekkapaljastumat
ei ilmoitettu
kanerva-mustikka-jäkälätyyppi
kalliometsät, puolukkatyyppi, variksenmarja-puolukkatyyppi,
variksenmarja-mustikkatyyppi
tuoreen kankaan varhainen sukkessiovaihe, puolukkamustikkatyyppi, kerrossammal-mustikkatyyppi, suopursumustikkatyyppi
lehtomaisen kankaan varhainen sukkessiovaihe, lehtomaisen
kankaan välisukkessiovaihe, kurjenpolvi-mustikkatyyppi
kuivat lehdot, metsäkurjenpolvi-metsäimarretyyppi,
metsäkurjenpolvityyppi, keskiravinteiset kosteat lehdot,
kotkansiipityyppi, metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi,
myyränporrastyyppi
puolukkakangaskorpi, mustikkakangaskorpi,
ruohokangaskorpi, puolukkakorpi, mustikkakorpi,
metsäkortekorpi, lehtokorpi, ruoho- ja heinäkorpi, lettokorpi,
mesoeutrofiset avolähteet ja lähteiköt,
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Liite
Pinta-ala (ha)

Osuus (%)

312 (välipintainen korpi)

313 (rimpipintainen korpi)

321 (mätäspintainen räme)

322 (välipintainen räme)

554,8

12,3

691,5

3081,2

323 (rimpipintainen räme)

177,5

331 (välipintainen avosuo)

283,8

332 (väli-rimpipintainen avosuo)

2196,7

333 (rimpipintainen avosuo)
334 (vesipintainen avosuo)
410 (avolähde)
422 (puro, leveys < 2 m)
423 (pikkujoki, leveys 2-5 m)
424 (leveä joki, leveys > 5 m)
430 (järvi tai lampi)
521 (kuivat niityt)

2791,6
118,1
0
6
22,8
243,3
773,3
14,2

522 (tuoreet niityt)
523 (kosteat niityt)
611 (avo-ojaiset pellot ja laidunnurmet)

50,6
24,7
1

muurainkorpi, metsäkortekorpi, lehtokorpi, ruoho- ja
heinäkorpi, lettokorpi, saranevakorpi, ruohoinen
saranevakorpi, hieskoivuluhta, mesotrofiset avolähteet ja
lähteiköt, mesoeutrofiset avolähteet ja lähteiköt, eutrofiset
avolähteet ja lähteiköt, mesotrofiset lähdesuot, eutrofiset
lähdesuot
lettokorpi, ruohoinen saranevakorpi, pajuluhta, mesotrofiset
avolähteet ja lähteiköt, eutrofiset avolähteet ja lähteiköt,
eutrofiset tihkupinnat, eutrofiset lähdesuot
kangasräme, korpiräme, pallosararäme, ombrotrofinen
isovarpuräme, minerotrofinen isovarpuräme, ombrotrofinen
vaivaiskoivuräme, minerotrofinen vaivaiskoivuräme,
rahkaräme, rämeletto, lettoräme, lyhytkorsinevaräme
mesoeutrofiset avolähteet ja lähteiköt, eutrofiset avolähteet ja
lähteiköt, mesoeutrofiset lähdesuot, eutrofiset lähdesuot,
pallosarakorpiräme, pallosararäme, ombrotrofinen
tupasvillaräme, minerotrofinen tupasvillaräme, ombrotrofinen
isovarpuräme, minerotrofinen isovarpuräme, rahkaräme,
rämeletto, lettoräme, saranevaräme, ruohoinen
saranevaräme, lyhytkorsinevaräme, ruohoinen
lyhytkorsinevaräme
rämeletto, lettoräme, ruohoinen saranevaräme,
lyhytkorsinevaräme, rimpinevaräme, ruohoinen
rimpinevaräme
luhdat, mesoeutrofiset avolähteet ja lähteiköt, eutrofiset
avolähteet ja lähteiköt, mesotrofiset lähdesuot, eutrofiset
lähdesuot, ruohoinen saraneva, kirjoletto, väkäsammalletto
sara- ja ruoholuhta, eutrofiset lähdesuot, minerotrofinen
lyhytkorsineva, saraneva, ruohoinen saraneva, lettoneva,
rimpineva, ruohoinen rimpineva, väkäsammalletto, rimpiletto
sara- ja ruoholuhta, eutrofiset avolähteet ja lähteiköt,
luhtaneva, minerotrofinen lyhytkorsineva, ruohoinen
saraneva, lettoneva, rimpineva, ruohoinen rimpineva,
väkäsammalletto, rimpiletto, luhtaletto
sara- ja ruoholuhta, nevat, letot
eutrofiset avolähteet ja lähteiköt
ei ilmoitettu
ei ilmoitettu
ei ilmoitettu
kellulehtikasvillisuus
kuivat niityt eli kedot, tulvaniityt
tuoreet suurruohoniityt, tuoreet suurruohotulvaniityt,
luontaisesti metsittymässä olevat hylätyt pellot
kosteat suurruohoniityt, suursaratulvaniityt
ei ilmoitettu
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613 (hylätyt pensoittuvat, metsittyvät tai
metsitetyt maatalousmaat)
644 (rakennetut luonnonympäristöt)
662 (tiet)
Yhteensä (ha)
Lisätietoja

3,9
25,7
2,24

heinävaltaiset hylätyt pellot
ei ilmoitettu
100

Yhteensä (ha)

100

Yhteenveto luontotyypeistä

2C

Lajisto

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johd
anto

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.

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

Liite
Suojelustatus

Natura 2000aluekoodi

Laji1)

FI1101645

LE_metsäpohjanmittari, Entephria caesiata

FI1101645

LE_luhtakultasiipi, Lycaena helle

FI1101645

LE_ajuruohosulkanen_Merrifieldia leucodactyla

FI1101645

LE_pohjanlehtimittari, Scopula frigidaria

FI1101645

CO_syyssirkeinen, Atheta autumnalis

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_turjanmyyriäinen, Bledius erraticus

u

VU

Avoimet rannat, tulvaniityt

FI1101645

CO_hoikkamyyriäinen, Bledius longulus

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_aitolehtikuoriaislaji, Chrysomela cuprea

NT

Avoimet rannat

FI1101645

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_hoikkamyyräkiitäjäinen, Dyschirius
angustatus
CO_sirkelyhytsiipislaji, Hydrosmecta tenella

NT

Avoimet rannat

FI1101645

CO_peilitylppö, Hypocaccus rugiceps

u

FI1101645

CO_kaitalyhytsiipislaji, Lathrobium dilutum

FI1101645

CO_multapallokaslaji, Leiodes sparreschneideri

FI1101645

VA_siperianvehnä, Elymus fibrosus

Muu
status6)

Elinympäristö

D2)

e/u3)

R4)

U5)
NT

Kangasmetsät

II, IV

e

R

EN

NT

Niityt, pihapiirit,
tienpientareet,
reunavaikutteiset avoimet
letot
Avoimet rannat

NT

Kangasmetsät

u
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VU

Avoimet rannat

NT

Tulvaniityt, avoimet rannat

NT

Tulvaniityt, avoimet rannat

VU

Rantahietikot,

Isäntä- /
ravintokasvi
Bistorta vivipara,
Rumex acetosa,
R. acetosella
Thymys spp.

Vieraslaji 7)

rantasomerikot, tulvaniityt
FI1101645

VA_sinikuusama, Lonicera caerulea

FI1101645

FU_liekokääpä, Gloeophyllum protractum

NT

FI1101645

FU_kyyhkyvahakas, Hygrocybe lacmus

NT

u

EN

Tulvaniittyjen liepeiden
tuoreet ja lehtomaiset
kankaat
Mänty- ja kuusimaapuut,
puurakenteet
Lehdot, lettorämeet,
laidunmaat, niityt

Pinus sylvestris,
Picea abies

Selvitys tietojen
eroavaisuuksista Natura
2000 tietokantalomakkeeseen
nähden
Yhteenveto

Lisätiedot

Lomakkeella on ilmoitettu vain toimenpidekohteella tai sen läheisyydessä esiintyvät uhanalaiset tai silmällä pidettävät lajit. Kaikki
ilmoitetut hyönteislajit ja lakkisieni on havaittu Luonnonhoito-LIFE –hankkeen kartoituksissa, muut tiedot ovat vanhempia. Kohteella saattaa esiintyä
lisäksi ainakin joitakin seuraavista Oulangalta vanhastaan tunnetuista lajeista, vaikka niitä ei kohteella maastotöiden yhteydessä havaittu:
pohjannoidanlukko (Botrychium boreale VU), suikeanoidanlukko (B. lanceolatum VU), ketonoidanlukko (B. lunaria NT/+), ahonoidanlukko (B.
multifidum NT/RT), kalvaskallioinen (Erigeron acris ssp. decoloratus VU), viitasammal (Leskea polycarpa LC/RT) ja tulvasammal (Myrinia pulvinata
NT/RT).

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

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

3
Johdanto

1 Yleiskuvaus

Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

2 Alueen nykytila

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

4 Toimenpiteet ja kustannukset

Kartat
Pakolliset : Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpidekartta
Toimenpiteiden
tavoite

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Liitekarttoja

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

Huotinniemen tulvaniityn toimenpidealue, tulvaniityn ja sen lähiympäristön
uhanalaiset lajit (Hertta Eliölajit –järjestelmän tiedot) (Liite 5)
Suunnitelma sisältää kaksi toisiinsa liittyvää osiota: uhanalaiseen luontotyyppiin (tulvaniitty EN) kohdistuvat hoitotoimet, ja tulvaniityn läheisyydessä esiintyvän
uhanalaisen pensaslajin, sinikuusaman (Lonicera caerulea EN, rauhoitettu), kasvupaikkoihin kohdistuvat hoitotoimet. Huotinniemen tulvaniityn hoitotoimilla
pyritään estämään niityn umpeenkasvu, luomaan elintilaa tulvaniittylajistolle ja optimoimaan uhanalaisten ja muiden merkittävien lajien säilyminen ja
esiintyminen tulvaniityllä. Tällä hetkellä niitty on keskeisiltä osiltaan melko pensoittunut (Liite 6) ja N-osiltaan harvakseltaan puustottunut. Niityn raivaaminen ja
avoimena pitäminen on samalla edellytys sinikuusaman menestymiselle, sillä suurin osa Huotinniemen kuusamapensaista sijaitsee metsän ja umpeenkasvavan
niityn välissä kymmenien metrien päässä avoimemmasta ranta-alueesta (Liite 7). Tulvaniityn laiteilla on myös kuusamapensaita, joilla ei tällä hetkellä ole
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hoitotarvetta. Tällöin niittyalueen hoito on kasvupaikkojen laadun heikentymistä ennaltaehkäisevä toimenpide, joka lisäksi parantaa sinikuusamalle
potentiaalisen habitaatin laatua. Sinikuusaman kasvupaikkojen hoitotoimilla pyritään pensaiden elinvoimaisuuden ja niiden kasvupaikkojen laadun
parantamiseen kaatamalla varjostavia kuusia pensaiden läheisyydestä, poistamalla sammalia pohjakerroksesta ja rikkomalla maan pintaa pensaiden ympäriltä.
Hoitotoimien kohteena ovat sinikuusamaesiintymän ”Huotinniemi W” 11 havaintopaikasta seitsemän: Huotinniemi W f, Huotinniemi W j, Huotinniemi W i,
Huotinniemi W h, Huotinniemi W b, Huotinniemi W c, Huotinniemi W d, järjestyksessä pohjoisesta etelään (Hertta Eliölajit –tietojärjestelmä 27.3.2013).
Huotinniemen tulvaniityllä tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyy useita muita eri eliöryhmien uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai muuten merkittäviä
(harvinaisia) lajeja, jotka huomioidaan niityn hoitotoimien yhteydessä. Näistä uhanalaisin on luhtakultasiipi (Lycaena helle EN, rauhoitettu, erityistä suojelua
vaativa laji, luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, kiireellistä suojelua vaativa laji). Huotinniemen niityn pysyminen lajille soveliaana edellyttää niityn säännöllistä
hoitoa ja hoitotoimien toteuttamista niin, että perhostoukan ravintokasvit säilyvät. Sinikuusaman kasvupaikkojen kunnostuksella voi olla vaikutusta alueella
esiintyviin silmällä pidettäviin lakkisieniin, mutta ei tiedossa olevaan uhanalaislajistoon.
Tavoite
Pinta-ala, ha
4 – avoimen perinneympäristön hoito
0,75
9 – muu lajin elinympäristön hoito
0,05
Yhteensä
0,8
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)
0,8
Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)
0
Tavoite
4
Toimenpide
Niityn raivaus ja niitto avoimimmilta
Osasto ja
110/9.28
Pinta0,75
Priorisointi 1
osiltaan, raivaustähteen ja niitoksen
kuvio/kuviot
ala, ha
3)
keräys ja käsittely.
Kuvion tai osa- Kohde on eriasteisesti umpeenkasvanut – puoliavoin tulvaniitty, jonka maaperä on jokitoiminnan harjanteiksi ja painanteiksi kasaamaa lajittunutta, jossain
alueen kuvaus määrin kalkkipitoista hiekkaa. Niityn N-osa on avoin ja niittymäisin, vähiten pensoittunut mutta harvakseltaan kookkaita kuusia kasvava. Keskiosa on
lehtipuutaimikkoa kasvavaa, melko umpeenkasvanutta niittyä, ja matalin S-osa on pajupensaikkoa ja pientä harmaaleppää kasvavaa, tulvapensaikoksi
muuttuvaa ja muuttunutta niittyä. Niitty vaihettuu avoimeksi rantahietikoksi ja –somerikoksi W- ja SW-suunnassa.
Toimenpiteen
Niitty raivataan keskeisiltä osiltaan avoimeksi ja niitetään jatkossa harvakseltaan. Raivaus toteutetaan sekä käsin repimällä että raivaussahalla. Niittovälineenä
kuvaus
käytetään pääosin niittokonetta. Raivaustähde ja niitos haravoidaan, poltetaan tai varastoidaan niittyalueen ulkopuolelle. Jatkossa kohteelle voidaan rakentaa
lato, jolloin niitos on alueen poromiesten hyödynnettävissä. Huotinniemen tulvaniityllä esiintyvän merkittävän lajiston takia niityn hoitoväli voi olla tavanomaisesta
poikkeva, 3-5 vuotta, jolloin tavoitteena on niityn säilyminen avoimena, niittylajiston runsastuminen ja uhanalaisten lajien populaatioiden vahvistuminen.
Toimenpidealueeseen sisällytetään niityn korkeimmat ja kuivimmat osat, jotka ovat niittykasvillisuudeltaan ja perhoslajistoltaan niityn arvokkaimmat alueet. Niitty
jaetaan vähintään kahdeksi lohkoksi siten, että kullakin lohkolla on luhtakultasiiven toukkien ravintokasveja. Lohkot niitetään eri vuosina, jolloin ravintokasvien ja
toukkien säilyminen varmistuu. Luhtakultasiipi on toukkana niittoaikaan loppukesästä.
Toimenpidealue rajataan siten, että sen ulkopuolelle jää S-osan tulvapensaikkoalue, joka on lakkisienilajistoltaan arvokas (Kokkonen 2012). Tulvapensaikossa
saattaa esiintyä myös alueellisesti merkittävää, tulvavyöhykkeessä viihtyvää sammallajistoa. Niityn rannan puoleinen pensaikkovyöhyke (W-osa), jossa kasvaa
siperianvehnää ja arvokasta lakkisienilajistoa, jätetään ainakin osittain silleen. Siperianvehnäkasvuston alueelta poistetaan suurin osa pajuista ja puiden
taimista. Toimenpide toteutetaan mahdollisuuksien mukaan repimällä pensaat juurineen, niin että maapohjaa paljastuu. Tällöin siperianvehnä voi taimettua
helpommin ja siemenpankista voi paljastua lisää niittylajistoa. Siperianvehnäkasvustoa ei niitetä. Osa rantapensaikosta jätetään silleen. Toimenpidealue
ulotetaan E-reunalla vanhaan rantapenkkaan ja sinikuusamavyöhykkeeseen asti, niin että kuusamapensaiden kasvupaikkojen ja niityn väliin ei jää varjostavaa
puustoa tai pensaikkoa (ks. sinikuusaman havaintopaikkakohtaiset hoitotoimet). N-osassa toimenpidealue ulotetaan suuria kuusia kasvavalle alueelle, mutta
kuusia ei kaadeta kuin yksittäin sinikuusamien hoitotoimena.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Tavoite

HUOM. Merkittävät lajit, ks. kohta ”Lisätiedot”. Sinikuusaman, luhtakultasiiven ja siperianvehnän säilymisen varmistaminen, ks. lomakkeet 5A ja 5B.
Niittyalue on keskeisiltä osiltaan avoin E-laidan vanhaan jokipenkkaan asti. N-osan niittyalueella kasvaa kookkaita kuusia. W-laidan rantapensaikko säilyy
osittain. S-osa säilytetään tulvapensaikkona. Niittykasvillisuuden määrä hoitoalueella lisääntyy, erityisesti matalakasvuiset niittylajit runsastuvat. Luhtakultasiipi
säilyy alueen lajistossa ja sen populaatio vahvistuu, samoin siperianvehnä, harvinaiset sienet ja kovakuoriaiset. Sinikuusamapopulaatio säilyy niityn reunoilla
entistä elinvoimaisempana.
9
Toimenpide
Varjostavien kuusien kaataminen,
Osasto ja
110/9.28, lisäksi osa Pinta0,05
Priorisointi 1
paksun sammalkerroksen poistaminen
kuvio/kuviot
sinikuusamista
ala, ha
3)
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Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

pensaiden tyviltä ja maan pinnan
Kmon yhteismetsän
rikkominen.
puolella
Kaikki Huotinniemen sinikuusamapensaat kasvavat vanhalla (ja N-päässä myös nykyisellä) rantapenkalla, joka myötäilee 140 mmpy olevaa korkeuskäyrää.
Rantapenkka puolestaan myötäilee tulvaniittyä sen E-laidalla, jossa rantapenkan kasvillisuudessa on sekä tulvaniityn että kangasmetsien lajistoa. Alueen
lakkisienilajisto ilmentää kalkkivaikutteisuutta (Kokkonen 2012). Pensaat kasvavat suurin piirtein tulvarajalla siten, että kevättulva ulottuu penkalle mutta ei yllä
sen yläpuolelle kangasmaalle ainakaan joka vuosi. Korkean tulvan vuonna 2010 penkan rinteellä havaittiin kevättulvan törkyvalliksi keräämää kariketta. Osa
pensaista kasvaa selvästi niittyalueen ulkopuolella tuoreella kuusivaltaisella kankaalla. Niittylaiteella olevat pensaat ovat jääneet tulvaniitylle kehittyneen puuston
varjostamiksi. Pensaat ovat ränsistyneitä, niissä on runsaasti kuolleita oksia ja ne kukkivat heikosti. Pensaiden lehdissä esiintyy kasvuhäiriöitä ja hyönteisten
käytäviä. Vastaavaa on havaittavissa myös metsänpeittoon jääneillä pensailla. Osa penkan päällä paksusammaleisilla paikoilla kasvavista pensaista on hyvin
pienikokoisia, pieni- ja niukkalehtisiä, mutta niiden ikää ja elinvoimaisuutta voi vain arvailla. Ne eivät vaikuta olevan kovinkaan vahvoilla kilpailussa kenttä- ja
pohjakerroksen kangasmetsälajien kanssa. Elinvoimaisimmilta vaikuttavat valoisilla paikoilla penkan rinteellä kasvavat pensaat.
SINIKUUSAMA, HAVAINTOPAIKKAKOHTAISET HOITOTOIMET
Sinikuusamaan kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusala on yhteensä 3,7 – 6,2 a. Kasvupaikan kunnostamiseksi kaadetaan kuusia ja muutama hieskoivu.
2
Lisäksi joidenkin pensaiden tyviltä noin 1 m :n alalta poistetaan sammalta ja rikotaan maan pintaa. Yks. = yksityismaata, vm = valtionmaata.
Huotinniemi W b (yks.) LIITE 8
Noin puolen aarin alalla yhteensä 8 pensasta, jotka kasvavat tulvaniittyalueeseen rajautuvan vanhan jokipenkan alarinteellä. Kaksi kookkainta pensasta ovat
hyväkuntoisia ja kasvavat valoisalla paikalla, mutta niityn puolella kasvavat pienehköt kuuset varjostavat pienempiä pensaita. Kuusten kasvaessa varjostus tulisi
kohdistumaan koko pensasryhmään. Niityn hoitoala ulottuu vanhaan jokipenkkaan ja kuusamapensaisiin. → Kaadetaan 4 kuusta, toimenpiteen välitön
vaikutusala 0,5 a. Pienempien pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan pohjakerrosta.
Huotinniemi W c (yks.) LIITE 9
Noin aarin alalla yhteensä 16 pensasta, jotka kasvavat tulvaniittyalueen reunalla vanhan jokipenkan rinteellä ja harjanteen päällä tasanteella. Vanhimmat,
kuusten alla kasvavat pensaat ovat heikkokuntoisia, mutta niissä on nuoria tyvivesoja. Harjanteen päällä kasvavat pensaat ovat nuoria ja pienikokoisia, mutta
useimmat huonokuntoisia. Niityn hoitoala ulottuu vanhaan jokipenkkaan ja kuusamapensaisiin. → Kaadetaan 12 kuusta, toimenpiteen välitön vaikutusala 0,5 a.
Pienempien (harjanteen päällä olevien) pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan maan pintaa.
Huotinniemi W d (yks.)
Kaksi pientä ja nuorta, kuitenkin melko hyväkuntoista pensasta kahden metrin välein. Pensaat ovat tuoreella kankaalla vanhan jokipenkan yläpuolisella
tasanteella tulvaniittyalueen ulkopuolella. Kohde on hyvin varjoisa. Suurimman varjostuksen aiheuttavat S- ja SW-puolella olevat poikkeuksellisen järeät, vanhat
kuuset, joita ei kannata kaataa. Kasvupaikan valoisuutta voidaan kuitenkin lisätä välittömästi pensaiden W- ja N-puolella olevia matalampia kuusia kaatamalla.
→ Kaadetaan 9 kuusta, toimenpiteen välitön vaikutusala 0,5 a. Pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan maan pintaa.
Huotinniemi W f (yks.) LIITE 10
Kaksi vanhaa pensasta noin 1 m2:n alalla tuoreella kankaalla tasamaalla; rannan puolella on jokitoiminnan muodostamia harjanteita ja painanteita. Toinen
pensas on huonokuntoinen, ja kasvaa suurehkon kuusen alimpien oksien alla. Sen oksista yli puolet kuollut; elävien oksien lehdet ovat kasvun eri vaiheissa. →
Kaadetaan 2 tukkikuusta, toimenpiteen välitön vaikutusala 0,2 a. Pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan maan pintaa. –Huotinniemi W f ja W j
sijaitsevat lähekkäin, jolloin hoitotoimet tukevat toisiaan.
Huotinniemi W h (yks.) LIITE 11
Yksi pienikokoinen pensas, jossa on yksi selvempi latvahaara ja muutamia kuolleita sivuhaaroja. Kasvaa tasamaalla vanhan jokipenkan päällä. Avoin,
harvapuustoinen aukko hieman tulvavaikutteisella tuoreella kankaalla. Hyvin paksusammaleinen kasvupaikka. → Pensaan juurelta poistetaan sammalikkoa ja
2
rikotaan maan pintaa. Toimenpiteen vaikutusala noin 1 m .
Huotinniemi W i (vm) LIITE 12
2
Noin 5 m :n alalla 9 pensasta vanhan tulvaniittyalueen N-laidalla ladonraunion läheisyydessä, tasanteen keskellä olevassa matalassa painanteessa. Niityn
korkeimpia kohtia, tuoretta – lehtomaista kangasta. Pensaiden S-puolella on kuusien ja hieskoivujen muodostama tiheikkö. Niityn hoitoala ulottuu lähelle latoa ja
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kuusamapensaita. → Kaadetaan noin 20 tiheänä, laajahkona ryhmänä kasvaa pienehköä kuusta ja yksittäisiä koivuja pensaiden S-puolelta tulvaniityn laidalta,
ja ladon jäänteiden vieressä kasvavat puuntaimet. Toimenpiteen välitön vaikutusala 1,5 a. Pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan maan pintaa.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Lisätiedot

Huotinniemi W j (vm)
2
Muutaman m :n alalla 13 pienikokoista pensasta, jotka saattavat olla samaa juurivesasyntyistä yksilöä. Hiekkapohjaisten harjanteiden välissä oleva laakea
tasanne, joka on kuusivaltaista lehtomaista kangasta. Pensaat ovat enimmäkseen melko huonokuntoisia. Osa kasvaa ison kuusen oksiston alla. → Kaadetaan
vähintään 14 (-26) kuusta, toimenpiteen välitön vaikutusala 0,5 – 3 a. Pensaiden juurelta poistetaan sammalikkoa ja rikotaan maan pintaa. –Huotinniemi W f ja
W j sijaitsevat lähekkäin, jolloin hoitotoimet tukevat toisiaan.
Metsässä kauempana tulvaniityn hoitoalueesta kasvavien sinikuusamien (Huotinniemi W d, Huotinniemi W f, Huotinniemi W j) ympäristö on joka puolelta
nykyistä avoimempi. Nämä pensaat kasvavat tasaisella kangasmaalla jokipenkan päällä, jolloin pohjakerroksen paksun sammalkerroksen poistaminen auttaa
pensaita uudistumaan. Muut hoitotoimien kohteena olevat kuusamat (Huotinniemi W b, Huotinniemi W c, Huotinniemi W i) sijaitsevat vanhalla jokipenkalla
tulvaniityn hoitoalueen reunalla siten, että pensaiden ja niityn välissä olevat puut ja pensaat raivataan, jolloin kasvupaikkojen valoisuus NW-, W- ja SW- suuntiin
lisääntyy merkittävästi. Näillä kasvupaikoilla pohjakerroksen sammalikko ei ole yhtä hallitseva, mutta sammalten poistoa tehdään paksusammaleisilla kohdilla.
SINIKUUSAMA_YLEISTÄ
Suomesta tunnetaan 51 sinikuusaman olemassa olevaa (+) nykykasvupaikkaa (Hertta Eliölajit –tietojärjestelmä 27.3.2013), joista 50 on Kuusamossa Oulangan
Natura-alueella, yksi Kemijärvellä. Suunnitellut hoitotoimet kohdistuvat 14 %:iin lajin nykykasvupaikoista. Huotinniemen sinikuusamapensaat sijaitsevat
Oulangan Natura-alueella molemmin puolin kansallispuiston rajaa siten, että hoidon kohteena olevia pensaita ja kaadettavia kuusia on sekä valtionmaalla että
Kuusamon yhteismetsän puolella. Kaadettavat puut (ja yksi puuryhmä) on merkitty 06/2012 oranssilla kuitunauhalla. Valtionmaan ja Kuusamon yhteismetsän
välinen raja on merkitty 06/2012 sinisellä kuitunauhalla.
SINIKUUSAMA_KASVUPAIKKAVAATIMUKSET
Sinikuusaman elinympäristövaatimuksiin näyttää liittyvän avoimuus ja valoisuus, sillä elinvoimaisimmat, kookkaimmat ja voimakkaimmin vesovat pensaat on
havaittu avoimilla jokirannoilla, tulvaniittyjen liepeiden vähiten puustoisilla paikoilla tai hakkuuaukkojen vieressä, kun taas pienimmät, kituliaimmat ja vähiten
kukkivat pensaat kasvavat varjoisilla, kuusivaltaisilla, metsänpeitteisillä ja paksusammaleisilla kasvupaikoilla. Kuusista sinänsä ei vaikuta olevan lajille haittaa,
sillä kuusien tyvellä kuusenneulaskarikkeella kasvaa joskus erittäin hyväkuntoisia kuusamapensaita. Jos kasvupaikka kuusen ympärillä on muutoin avoin ja
valoisa, saattavat sinikuusaman oksat tukeutua kuusen oksiin ja kasvaa niiden tukemana hyvinkin korkealle (esim. hp. Kärpäskelhä N f, jossa Picea abies ssp.
obovata –tyyppisen kuusen tyvellä kasvaa useita hyvinvoivia sinikuusamapensaita; pisimmät oksat 1,3 m korkeudella kuusen oksien lomassa). Sinikuusama
näyttää joskus taimettuvankin kuusien tyvelle. Esim. havaintopaikalla Kärpäskelhä N g kasvaa nuoria, hyvinvoivia pensaanalkuja ison kuusen juurella. Paikka on
melko valoisa, sillä paikka on rannassa ja kuusen alimmat neulasoksat ovat melko korkealla. Kuusen tyvellä kenttä- ja pohjakerros on avoin ja maapohja
pensaiden ympärillä neulasten peittämä. Sinikuusama näyttää kuitenkin lisääntyvän pääasiassa kasvullisesti juuri- ja tyvivesoista. Kartoituksissa on havaittu vain
harvoin nuoria yksittäispensaita, mistä syystä olemassa olevien kasvupaikkojen habitaatin laadun parantaminen on lajin säilymisen kannalta merkityksellistä.
Oulangan sinikuusamapopulaatio lienee ollut elinvoimaisempi vanhan niittytalouden aikana kuin nykyään; lajille on ollut hyötyä niittyjen käytöstä kasvupaikkojen
valoisuuden lisääntymisen muodossa. Sinikuusamat kasvavat Oulangalla usein vanhojen tulvaniittyjen laiteilla, mutta nykyään monet niittylaiteiden vanhoista
pensasryhmistä vaikuttavat ränsistyneiltä ja kitukasvuisilta. Kasvupaikat ovat tyypillisesti joko nykyisellä jokipenkalla ja sen tuntumassa tai sitten korkeammalla,
vanhemmalla jokipenkalla kuitenkin kevättulvien ulottuvilla. Jäkäläniemen mukaan (tiedonanto 03/2013) laji kasvaa myös Paanajärvellä järven rantojen ja jokien
tulvavyöhykkeessä, jossa jäät ja vesi rikkovat maanpintaa. Kitka- ja Oulankajokivarressa on muutamia laajoja, juurivesoista kasvaneita pensasryhmiä (esim. hp.
Kärpäskelhä N d). Oletettavasti joinakin vuosina kevätjäät katkovat versoja tyveltä ja rikkovat maanpintaa, mikä näyttää edistävän juuri- ja tyvivesojen
muodostumista. Oulangalla on tehty 1990-luvun loppupuolella hoitotoimia neljällä sinikuusaman kasvupaikalla kaatamalla niiltä kuusia ja poistamalla sammalia
pensaiden tyveltä (hp:t Ahvenperä-Kärpäskelhä E, Ahvenperä-Kärpäskelhä W, Kärpäskelhä S a, Siikauopaja S), mikä näyttää lisänneen pensaiden
elinvoimaisuutta ja edistäneen jossain määrin vesojen kehittymistä.
MUUT MERKITTÄVÄT PUTKILOKASVIT
Huotinniemen tulvaniityn joen puoleisella laidalla rantahietikkoa vasten kasvaa kapeana mutta pitkänä vyöhykkeenä siperianvehnää (Elymus fibrosus VU), hp.
”Huotinniemi”. Lajilla on Suomessa 108 nykyhavaintopaikkaa (+), joista valtaosa (91 kasvupaikkaa, 84 %) on Lapin kunnissa (Hertta Eliölajit 27.3.2013). Lapin
ulkopuolella lajia on vain Kuusamossa (17 kasvupaikkaa, 16%), kaikki Oulangalla. Suojelukohteilla on koko maassa yhteensä 28 kasvupaikkaa (26 %).
Jäkäläniemen mukaan (tiedonanto 12/2012) siperianvehnä viihtyy parhaiten soraikko- ja hiekkarantojen niittyreunuksessa siten, että lajia kasvaa sekä niityllä
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että hietikon puolella. Laji seuraa rannan sukkessiota, jossa joelta paljastunut avoin alue muuttuu vähitellen niityksi ja edelleen metsäksi. Se asuttaa hietikkoa
joen puolelta sinne saakka missä tulvan ja jäiden aiheuttamat häiriöt eivät ole sille liian voimakkaita. Elinvoimaisimmat populaatiot ovat siellä, missä on paljon
avointa aluetta. Niityille jääneet tuppaat ovat jäänne aiemmasta ja siten lajin dynamiikan huomioiden luontaisesti tuomittuja kuolemaan. Niittäminen luultavasti
nopeuttaisi häviämistä, koska myöhään kypsyvän lajin siemenet eivät niittämisaikana ole vielä kypsiä. Niittämättä jättämisellä tuetaan lajin normaalia
dynamiikkaa, jossa niityllä kasvavien yksilöiden siemenet saattavat olla tarpeen uusien populaatioiden perustamisessa.
Niityn viereisellä rantahietikolla kasvaa kalvaskallioinen (Erigeron acris ssp. decoloratus VU, kiireellisesti suojeltava laji, Suomen vastuulaji), hp. ”Kitkajoki”.
2
Lisäksi Huotinniemen alueelta on tiedossa 1 km :n tarkkuudella tunturivehnä (Elymus kronokensis ssp. scandicus NT), hp. ”Huotinniemi” ja tataarikohokki
(Silene tatarica VU), hp. ”Huotinniemi” (Hertta Eliölajit 27.3.2013). Näitä lajeja ei havaittu toimenpidekohteelta v. 2012, vaikka kalvaskallioista voisi kasvaa
tulvaniityn kuivimmilla osilla. Jäkäläniemen mukaan (tiedonanto 04/2013) kalvaskallioista kasvoi muutama vuosi sitten tulvaniityllä, mutta sittemmin lajia on
havaittu vain rantahietikolla ja hietikon reunuksessa; populaatiokoko on satoja yksilöitä. Tataarikohokkia kasvaa tyypillisellä kasvupaikallaan hietikolla. Sen
sijaan tunturivehnähavainto alueella on epätodennäköinen. Jäkäläniemi ei ole koskaan havainnut lajia Kuusamossa rannoilla, ainoastaan kallioilla. –
Suunnitelluilla hoitotoimilla ei ole vaikutusta rantahabitaatteihin ja niillä viihtyviin lajeihin. Niityn hoitotoimet hyödyttävät kalvaskallioista luomalla lajille uusia,
avoimia kasvupaikkoja.
PERHOSET
Huotinniemen tulvaniityllä tehtiin Luonnonhoito-LIFE –hankkeessa perhoskartoituksia haavimalla ja syöttirysillä. Huotinniemi osoittautui perhoslajistoltaan
rikkaaksi tulvaniittykohteeksi. Kohteelta havaittiin mm. kolme maakunnalle uutta perhoslajia. Niityn avoimena pitäminen on perhoslajiston säilymisen kannalta
tärkeää (Heikura 2012). Kartoituksissa havaittiin kohteelle uutena lajina yksi aikuinen luhtakultasiipi, hp. ”Huotinniemi”. Lajilla on Suomessa noin 80
nykyhavaintopaikkaa (+), joista 60 % Kuusamossa (Hertta Eliölajit 27.3.2013). Oulangan kansallispuiston välialueella sijaitseva Liikasenvaaran kylä on lajin
tärkein esiintymisalue Suomessa. Lajista on havaintoja seitsemältä Oulangan kansallispuiston niityltä (vuosiluvut = ensimmäinen havainto ja viimeisin havainto):
Huotinniemen tulvaniityn (2012; LHO-Life -hoitokohde) lisäksi lajin havaintopaikkoja ovat Haaralammen tulvaniitty (1974 – 2007; vanha hoitokohde),
Kiutakankaan niityt (1998 – 2004; vanha hoitokohde), Merenojan tulvaniitty (2004; vanha hoitokohde), Venäänniemen tulvaniitty (2012; LHO-Life -hoitokohde),
Korvasvaaran kivennäismaaniitty (2001 – 2012; vanha hoitokohde) ja Kolveikon piha (1998 – 2006; vanha hoitokohde). Lajia on havaittu Oulangalla niittyjen
lisäksi myös rehevillä ja avoimilla, kenttäkerrokseltaan runsaslajisilla letoilla, joiden putkilokasvilajistossa on yhtäläisyyksiä kosteiden niittyjen lajiston kanssa.
Luhtakultasiiven nykyhavaintopaikoista 18 kpl (22 %) on suojelukohteilla, näistä 13 kpl (16 % kaikista) on Oulangan kansallispuistossa. Marttilan (2005) mukaan
luhtakultasiipi on pienimuotoisten avointen ympäristöjen laji, joka esiintyy suojaisilla ja lämpimillä niittylaikuilla. Näitä ovat mm. vanhaan maatalouteen liittyvät
avoimet pihapiirit, tulvaniityt, tienpientareet ja sähkölinjat. Naaraat munivat mieluiten matala- ja harvakasvuisille maastonkohdille. Lajin uhanalaisuuden syynä
ovat elinympäristöjen umpeenkasvu ja rehevöityminen. Toukan pääravintokasvi on nurmitatar (Bistorta vivipara), mutta se saattaa käyttää ravintonaan myös
niitty- ja ahosuolaheinää (Rumex acetosa, R. acetosella). Luhtakultasiipi talvehtii kotelona. Soininmäen (1998) mukaan aikuiset yksilöt ruokailevat lajin
lentoaikaan kukkivien kasvien, kuten leinikkien, metsäkurjenpolven ja kulleroiden kukilla. Luhtakultasiipi liikkuu aikuisena korkeintaan joitakin kymmeniä metrejä
(Fischer et. al. 1999). Laji elää metapopulaationa, ja sen säilyminen riippuu kytkeytyneiden laikkujen verkostosta (Laaksonen, tiedonanto 04/2013).
Huotinniemen tulvaniityn raivaaminen ja säännöllinen niitto katkaisee umpeenkasvukehityksen ja lisää niin luhtakultasiiven toukan kuin lajin aikuistenkin
yksilöiden ravintokasvien menestymismahdollisuuksia alueella.
Huotinniemessä havaittiin v. 2012 myös ajuruohosulkanen (Merrifieldia leucodactyla NT), metsäpohjanmittari (Entephria caesiata NT) ja pohjanlehtimittari
(Scopula frigidaria NT, Suomen vastuulaji) (Heikura 2012). Näistä ajuruohosulkanen elää Thymus-lajeilla ja vaatii avointa elinympäristöä. Ajuruohoja (T.
serpyllum ssp. serpyllum, ssp. tanaënsis) esiintyy niin Huotinniemessä kuin muuallakin Oulankajokivarressa tulvaniittyjen kuivimmilla osilla ja avoimilla
rantahietikoilla. Metsäpohjanmittari ja pohjanlehtimittari ovat satunnaisesti niityn liepeillä tavattavia kangasmetsien lajeja.
KOVAKUORIAISET
Huotinniemessä havaittiin Luonnonhoito-LIFE –hankkeen kartoituksissa useita merkittäviä kovakuoriaislajeja: syyssirkeinen (Atheta autumnalis VU),
turjanmyyriäinen (Bledius erraticus VU, kiireellisesti suojeltava laji), hoikkamyyriäinen (B. longulus VU, kiireellisesti suojeltava laji), aitolehtikuoriaislaji
Chrysomela cuprea NT, hoikkamyyräkiitäjäinen (Dyschirius angustatus VU, kiireellisesti suojeltava laji), sirkelyhytsiipilaji Hydrosmecta tenella NT,
peilitylppö (Hypocaccus rugiceps VU), kaitalyhytsiipislaji Lathrobium dilutum NT, multapallokaslaji Leiodes sparreschneideri NT sekä yhdeksän muuten
merkittävää (harvinaista) lajia). Suurin osa havaituista kovakuoriaislajeista keskittyi rannan avoimimmille osille eli paljaalle rantahiekalle ja hiekkarannan ja
varsinaisen tulvaniityn väliselle matalakasvuiselle reuna-alueelle, mutta osasta tehtiin havaintoja myös varsinaiselta tulvaniityltä. Lisäksi monet lajit olivat selvästi
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runsaimpia tulvaniittyjen puolella. Tulvaniityillä esiintyykin selvästi oma lajistonsa, joka poikkeaa huomattavasti lähempänä vesirajaa sijaitsevan avoimemman
rannan lajistosta. Niityn raivaamisesta ja niittämisestä ei todennäköisesti ole haittaa alueen harvinaisille kovakuoriaislajeille. Kaikilla tutkituilla kohteilla runsaana
esiintynyt liskokuntikaslaji Quedius pseudolimbatus tosin viihtyy parhaiten rantapensaiden alla, mutta sille sopivia habitaatteja on runsaasti pitkin jokivartta.
Raivauksen ansiosta lisääntyvä valoisuus lienee hyödyksi etenkin useille nyt lähempänä rantaviivaa tavatuille, harvaa kasvillisuutta ja avointa hiekkaa
tarvitseville uhanalaisille lajeille. Hoidon seurauksena niityille voi myös palata lajistoa joka on jo saattanut hävitä niiltä umpeenkasvun seurauksena.
Kokonaisuutena arvioiden tulvaniittyjen hoidon vaikutus kovakuoriaislajistolle ja etenkin harvinaisimmille lajeille lienee selvästi positiivinen (Martikainen 2013).
SIENET
Luonnonhoito-LIFE –hankkeen sienikartoitusten perusteella Huotinniemi on myös lakkisienilajistoltaan arvokas ja monipuolinen kohde. Alueella kasvaa paljon
maaperän kalkkipitoisuutta ilmentäviä kalkinsuosijoita ja – vaatijoita, harvinaisimpana kyyhkyvahakas (Hygrocybe lacmus NT). Lakkisienten kannalta alue ei
vaadi hoitoa (Kokkonen 2012). Hoitosuosituksen mukaisesti vanhat kuuset ja osa pensaikoista, ainakin S-osan painannejuoteissa ja rantahietikon vieressä,
säilytetään harvinaisten mykoritsasienten takia. Niityn pohjoislaidalla olevan vanhan ladonraunion seinähirsissä kasvaa uhanalainen liekokääpä (Gloeophyllum
protractum VU), hp. ”Huotinniemi”. Lajilla on Suomessa 289 nykyhavaintopaikkaa (+) valtaosin Lapissa, mutta myös Koillismaalla ja Pohjois-Karjalan itäosissa
(Hertta Eliölajit 27.3.2013). Kuusamossa on 20 nykyhavaintopaikkaa (7 %). Paikoista on Natura-alueilla 148 kpl (51 %), joista Oulangalla 14 kpl (5 %). Lajilla on
Oulangalla luultavasti useita toistaiseksi tuntemattomia kasvupaikkoja. Laji kasvaa paahteisilla paikoilla, yleensä keloutuneella mäntymaapuulla, ja lienee
kuulunut mäntykankaitten peruslajistoon koko maassa ennen nykymuotoista metsätaloutta (Niemelä 2005). Niityn hoitotoimet ja ladon ympärillä kasvavien
puuntaimien raivaaminen ovat lajille hyödyksi, sillä ne estävät kasvupaikan muuttumisen liian varjoisaksi ja kosteaksi. Laji häviää paikalta ennen pitkää
luontaisesti, kun ladon hirsien lahoaminen etenee riittävän pitkälle.
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

1 Yleiskuvaus

4

Toimenpiteet ja kustannukset

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johdanto

Toimenpide
Raivaus ja
niitto
Raivaus
(sinikuusama
paikat)

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

Tarkenne

Priorisointi Osasto

Kuvio(t)

Pinta-ala, ha

Henkilötyö

kesä

1

110

9.28

0,75

Henkilötyö

kesä

1

110

9.28

0,05

Määrä ja yksikkö

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina
Puutavaralaji

Määrä m3

Tunnit

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

Huom.

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto
Puutavaralaji

Määrä m3

Lisätiedot
Kohteen raivaus aloitetaan Luonnonhoito-LIFE –hankkeessa järjestettävällä Senior Ranger –leirillä kesällä 2013.
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella
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kustannustekijä

Työpäiviä

Muu

1 Yleiskuvaus

5A

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen

Johdanto

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

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Natura 2000 aluekoodi
FI1101645
FI1101645

FI1101645

FI1101645

Natura 2000luontotyypit tai
direktiivilajit,
joihin
toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.
Natura 2000vaikutusten
arvioinnin
tarveharkinta
perusteluineen

(6450) Tulvaniityt

Tulvaniityn raivaaminen parantaa niityn edustavuutta, ja parantaa niin
sinikuusamapensaiden kuin niittylajien habitaatin laatua.
(9010) Luonnonmetsät *
+
Yksittäisten puiden kaataminen ei oleellisesti muuta luonnonmetsän
maisemakuvaa, vaan on verrattavissa metsien
ennallistamistoimenpiteeseen, jossa kohteelle tuotetaan lisää lahopuuta.
(3210) Fennoskandian
0
Toimenpidealue rajautuu Oulankajokeen. Mikäli niitos jätetään tulvarajan
luonnontilaiset jokireitit
alapuolelle, kevättulva vie niitoksen mukanaan, mutta tällä ei liene
merkittävää vaikutusta jokiekosysteemiin.
Luhtakultasiipi,
II, IV
Tulvaniityn raivaaminen ja
+
Niityn raivaaminen parantaa luhtakultasiiven habitaatin laatua ja
Lycaena helle
avoimena säilyttäminen
mahdollistaa lajin säilymisen niityllä pitkällä aikavälillä. Hoitokohteen
lohkottaminen varmistaa toukan ravintokasvien säilymisen niityllä.
Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta muihin kuin mainittuun direktiivilajiin ja Natura 2000 –luontotyyppeihin.

Ei tarvita

Tulvaniityn raivaaminen ja
avoimena säilyttäminen
Sinikuusaman
kasvupaikkojen
raivaaminen
Tulvaniityn raivaaminen ja
avoimena säilyttäminen

+

Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti 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

Suunn.
alue

Toimenpiteen
tavoite

4

Niityn raivaus
ja niitto

Ulkopuol.
alue

Johdanto

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin,
5 Vaikutukset
jotka eivät liity alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
vaikutuksia luontoon (esim. kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön.
Toimenpide
Vaikutuksen kohde KohdenVaikutuksen tarkempi kuvaus
Toimenpiteet
negatiivisten
tuminen
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa)
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi

Sinikuusama

(kuvio/os
a-alue)

Kuvaus

Kuvaus

9.28

Niittyalue raivataan avoimeksi
sinikuusaman kasvupaikoille
saakka. Tällöin on vaarana, että
pensaita saattaa jatkossa
leikkautua niittotöissä.
On vaarana, että lajia leikkautuu
niittotöissä.

Kuusamapensaat aidataan tai hoitoalue aidataan Ereunalta tarvittavilta osin (vrt. talvikkipaju, jonka
molemmat Oulangan kasvupaikat on aidattu).
Hoitotoimia toteuttava kenttähenkilöstö opetetaan
tunnistamaan laji.
Hoitotoimet tehdään suojelubiologin valvomana, tai
toimenpidealueen W-raja / siperianvehnäkasvustot
liputetaan maastoon ennen niittoa. Liputus pitää
toistaa joka kerta ennen niittoa. Hoitotoimia
toteuttava kenttähenkilöstö opetetaan tunnistamaan
laji.

x

4

Niityn raivaus
ja niitto

Siperianvehnä

vaikutusten

9.28
x

Liite
Lisätietoja
Muiden merkittävien lajien huomioiminen, ks. Lomake 3, lisätiedot.
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1 Yleiskuvaus

6

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä

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

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

Seuranta
Kartta
Kuvio / osaSeurantatyyppi
Seurantavuodet
Seurantamenetelmä
alue
Tulvaniitty
Perinnebiotoopin hoitoseuranta
Perinnebiotooppien hoitoseurannan mukaiset
Sinikuusama
Maastolomakeseuranta
2014, 2015, 2016, minkä jälkeen tarvittaessa niiton jälkeisenä vuonna
Siperianvehnä Maastolomakeseuranta
2014, 2015, 2016, minkä jälkeen tarvittaessa niiton jälkeisenä vuonna
Luhtakultasiipi Maastolomakeseuranta
2014, 2015, minkä jälkeen tarvittaessa 3-5 vuoden välein
Haaviminen
Selvitys- ja tutkimustarpeet
Sinikuusaman suojelun ja hoidon suunnittelun kannalta olisi hyödyllistä tietää, kuinka vanhaksi sinikuusamapensas voi elää. Lajin on arveltu olevan lyhytikäinen, ehkä 30-40 –
vuotiaaksi elävä (Väre & Kiuru 2006). Pensaiden tai vanhimpien tyvioksien ikää voisi yrittää määrittää dendrokronologisin menetelmin vanhoista, kuolleista oksista. Lisäksi olisi
hyödyllistä selvittää elävien oksien leikkauksen vaikutus tyvi- ja juurivesojen muodostumiseen luonnossa kasvavilla yksilöillä. Puutarhapensaina kasvatettavilla sinikuusamilla
vanhojen pensaiden alasleikkaus on puutarhanhoidollinen perustoimenpide, joka kiihdyttää vesojen muodostumista. Mikäli luonnonvaraiset pensaat suhtautuvat toimenpiteeseen
kuten puutarhapensaat, leikkausta voisi käyttää kasvupaikan kunnostuksen lisäksi hoitotoimenpiteenä pensailla, jotka eivät ole liian huonokuntoisia.
Oulankajoen ja Kitkajoen alajuoksun rantojen systemaattista kartoitusta jatketaan sinikuusaman todellisen populaatiokoon selvittämiseksi. Potentiaalisimpia paikkoja ovat
Oulankajoen alajuoksu, jossa varsinkin N-rannalla Huotinniemestä alaspäin saattaa olla vielä löytymättömiä pensaita. Alajuoksua poroaidan takana ei ole tutkittu kummaltakaan
rannalta.
Luhtakultasiiven seurannan yhteydessä voi tarkistaa myös lajin toukkien esiintymistä. Sinikuusama ja siperianvehnä on käytännöllisintä tarkistaa samana vuonna. Niiton
jälkeisenä vuonna niiden tilanteen näkee helpoiten.
Viestintä
Luonnonhoito–LIFE –hankkeen lajistokartoitusten (perhoset, kovakuoriaiset, sienet) tuloksista viestiminen yhdessä tulvaniityn hoitotoimista viestimisen kanssa. Senior Ranger –
leirin yhteydessä, tai toimittajan kanssa maastoon. Kohteelle viedään Luonnonhoito-LIFEn A3 –kokoinen maasto-opaste.

Lisätiedot
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LIITE 1. Oulangan suunnittelukohteen yleiskartta. Toimenpidealueen sijainti on merkitty sinisellä pallolla. Natura-alueiden rajat ovat liilalla. Ruutujen väli on 10 km.
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LIITE 2. Huotinniemen tulvaniityn tarkempi sijainti. Kartassa kansallispuiston raja on merkitty vihreällä, rajavyöhyke violetilla vinoviivoituksella. Vesialue ei ole valtionmaata (eikä
kansallispuistoa). Vasemmalla alhaalla Kitkajoki, muu jokialue on Oulankajokea. Ruutujen väli on 1 km.
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LIITE 3. Huotinniemen tulvaniitty uudella (vas.) ja vanhalla (oik.) ilmakuvalla. Uudemman ilmakuvan ruutujen väli on 1 km. Vanhan ilmakuvan mittakaava ei ole tiedossa, kuvausvuosi on
1958.
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LIITE 4. Yhteenveto lausunnoista sekä Metsähallituksen vastineet niihin.
Esitetty muutosehdotus
Sienityöryhmä: Ei muutosehdotuksia.

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan

POPELY: Ei muutosehdotuksia. Toimenpiteiden seurantaan on kiinnitettävä
lajin harvinaisuuden ja kasvupaikkojen vähäisyyden takia erityistä huomiota
ja tarvittaessa päivitettävä suunnitelma. Elykeskus kannattaa pensaiden
alasleikkausta, jolloin on haettava poikkeamislupa.
SYKE: Kasvupaikan kunnostamisen ohella tulisi pensaat elvyttää
kokeilemalla hoitoleikkausta. Lisäksi siemenellisen uudistumisen
varmistamiseksi kannattaisi kokeilla kukkien pölyttämistä käsin (ristipölytys/
pölytys pensaan omalla siitepölyllä), jolloin nähtäisiin rajoittaako pölyttäjien
puute siementuottoa.

Pensaiden alasleikkausta kokeillaan jossain vaiheessa.

Mikäli resurssit sallivat, kokeillaan myös pensaiden pölytystä käsin.
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LIITE 5. Huotinniemen tulvaniityn toimenpidealue (musta vinoruudutus) ja alueen uhanalaiset kasvi- ja sienilajit (Hertta Eliölajit –tietojärjestelmä 27.3.2013). Punainen pallo = pistemäinen
esiintymä, punaiset pallot ja oranssi tausta = nauhamainen esiintymä. Lajinimen perässä on Hertan havaintopaikan nimi. Jos kasvupaikkaan kohdistuu toimenpidesuunnittelua tai jos
tulvaniityn hoitotoimenpiteillä on havaintopaikkaan vaikutusta, on lajinimi ja havaintopaikka korostettu keltaisella.
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LIITE 6. Huotinniemen tulvaniityn pensoittunut keskikohta W-suuntaan, taustalla Oulankajoki. Kuva 18.6.2012, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.
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LIITE 7. Huotinniemen tulvaniityn NE-laitaa. Äkillisesti noussut kevättulva on siirtänyt männyn vasemmalla puolella ollutta maapuurunkoa kymmenkunta metriä alavirtaan.
Taustalla näkyy niittyaluetta rajaava vanha jokipenkka, jolla kasvaa sinikuusamapensaita useammassa paikassa. Kuva 14.6.2010, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.
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LIITE 8. Näkymä W-suuntaan Huotinniemen umpeenkasvavan tulvaniityn S-osaan, taustalla Oulankajoki. Etualalla vanhan rantapenkan alarinteellä on sinikuusaman
havaintopaikka Huotinniemi W b. Isot, hyväkuntoiset sinikuusamapensaat ovat ympyröidyllä alueella oikealla, osa pienistä pensaista vasemmalla suurin piirtein
ympyröidyllä alueella. Yksi kaadettavaksi suunnitelluista kuusista näkyy kuvan vasemmassa reunassa pensasryhmän S-puolella. Kuva 14.6.2010, © Metsähallitus / Tiina
Laitinen.
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LIITE 9. Osa sinikuusaman havaintopaikan Huotinniemi W c pensaista, jotka kasvavat hp. Huotinniemi W b:stä noin 20 m SE. Vasemmanpuoleisessa kuvassa
pensasryhmän kaksi vanhinta pensasta, jotka kasvavat kuolleen kuusen ja kuolevan katajan juurella. Pensaasta ”h” ovat näkyvissä vain kuolleet oksat, vihreät lehdet ovat
metsäruusun lehtiä. Pensaissa on runsaasti kuolleita oksia, mutta myös uusia tyvivesoja, jotka pensaassa ”g” ovat hyväkuntoisia ja kookaslehtisiä. Oikeanpuoleisessa
kuvassa pensaan ”h” tyven uusia tyvivesoja, joissa on kasvuhäiriöitä. Kuva 18.6.2012, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.
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LIITE 10. Sinikuusaman havaintopaikka Huotinniemi W f. Näkymä W-suuntaan Oulankajoelle, joka on noin 25 m:n päässä. Pensaiden takana olevien maapuukuusien
rannan puolella on painanne, jonka takana maa nousee uudelleen harjanteeksi ennen rantapenkkaa. Paikalla kasvaa kaksi vanhahkoa, heikosti kukkivaa pensasta ison
kuusen oksien alla (etualalla) ja oksistorajalla (takana). Kuva 14.6.2010, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.
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LIITE 11. Sinikuusaman havaintopaikka Huotinniemi W h. Sama pensas eri suuntiin kuvattuna. Vasemmanpuoleinen kuva: kuvaussuunta N. Valtionmaan = Oulangan
kansallispuiston ja Kuusamon yhteismetsän raja on merkitty pikkukuuseen sinisellä kuitunauhalla; raja kulkee suurin piirtein kohti kuvauspistettä. Oikeanpuoleinen kuva:
kuvaussuunta S, pensas merkitty oranssilla kuitunauhalla. Kuvan oikeassa reunassa näkyy kapealti pensaikkoista tulvaniittyä harjanteen alla, sen takana Oulankajoen Srannan puustoa. Kuva 18.6.2012, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.

32

LIITE 12. Sinikuusaman havaintopaikka Huotinniemi W i. Huotinniemen tulvaniityn N-laidan etelään työntyvä uloke, niityn korkeimpia kohtia. Matalassa painanteessa
oleva paksusammaleinen kasvupaikka. Vasemmanpuoleisessa kuvassa etualalla on paikan kookkain sinikuusamapensas, näkymä SSE-suuntaan kohti taustalla näkyvän
ladon jäänteitä. Kuvan oikeassa yläkulmassa oleva tiheä puuryhmä on suoraan S-puolella ja suunniteltu kaadettavaksi, jolloin paikka avautuu tulvaniitylle.
Oikeanpuoleisessa kuvassa on sama sinikuusamapensas ympyröitynä, kuvaussuunta E (metsään päin). Pienempiä pensaita on elävän koivun kahta puolta ja ison
sinikuusaman oikealla puolella olevien maapuukoivun pätkien kummallakin puolella. Kuva 18.6.2012, © Metsähallitus / Tiina Laitinen.
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