Oulangan (FI1101645) tulvaniittyjen (Kiekeröniva W, Nauvanniva, Kulmakkopuro NE ja N, Juhtipuro W,
Aroniemi E ja Horsmamutka) ja sinikuusaman (Pitkäniemi, Horsmamutka SW a, b, c, d) hoitosuunnitelma
Metsähallitus, luontopalvelut, Pohjanmaa
Ulla Ahola ja Tiina Laitinen
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1 Yleiskuvaus

1 Yleiskuvaus

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

Johdanto

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

Suunnittelualueen ja
tulvaniittykohteiden
sijainnit (LIITE 1)

YSA-alueiden rauhoitusmääräykset

Lausuntoyhteenveto

Pinta-ala (ha)

5 Vaikutukset
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

LIITTEET 2 ja 3:
Kohteiden tarkemmat
sijainnit.
LIITTEET 4 ja 5:
Muu liitekartta
Nykytilanteen
ilmakuvat ja vanhat
ilmakuvat Juhtipuron ja
Horsmamutkan
kohteista.
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
Ahola Ulla (niittyjen hoitosuunnitelmat), Laitinen Tiina (sinikuusaman hoitosuunnitelmat)
Tulvaniittykohteiden umpeenkasvun estäminen, tulvaniittyeliöstön elinolosuhteiden parantaminen, sinikuusamaesiintymien tilan
parantaminen. Hoitotoimissa huomioidaan kohteella esiintyvien uhanalaisten tai harvinaisten eliöiden erityisvaatimukset.

Suojelualueet ja muut alueet
Koodi

Nimi

Päämaankäyttölk

KPU110020

Oulangan kansallispuisto

202

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

Pinta-ala,
(ha)1)
5,6

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.

5,6
4,8
0
0
0
0

Luokka / arvo
Kansainvälisesti arvokas
Valtakunnallisesti arvokas
Valtakunnallisesti arvokas
Kansainvälisesti arvokas

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

Merkintä

3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Oulangan kansallispuiston perinnemaisemakohteiden
hoitosuunnitelma
Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
Tikankontin hoitosuunnitelma, TulilamminkangasNurmisaarenrinne
Mikonsuonpalo, metsien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma
Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma, kausi 2007-2016
Honkaniemen ja Alaniemen tulvaniittyjen
hoitosuunnitelma
Oulangan hoito- ja käyttösuunnitelma
Luontotyyppi-inventointi
Huotinniemen tulvaniityn ja sinikuusaman (Lonicera caerulea L.)
hoitosuunnitelma. Oulanka, Kuusamo.
Kourukinnassammalen (Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb.)
hoitosuunnitelma
Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha

Noin 3,7 ha

Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen
Tapahtuma
Kommentointi
Kommentointi
Kommentointi
Lausunto
Hyväksyntä
Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat
Lupa rauhoitetun kasvilajin (sinikuusama, Lonicera caerulea)
alasleikkaamiseen
Lisätietoja

Vuosi
1999

Dnro

Kattavuus
Kohdistuu perinnebiotooppeihin.

2003
2004

2743/623/2003
1282/42/2003

27 720 ha
0,7 ha

2006
2007
2010

734/42/2006
406/07/2006
5574/42/2009

6 ha
29 720 ha
Koskee kahta tulvaniittyä.

2012
20022005
2013

514/623/2010

29 720 ha
27 720 ha

MH 1916
/2013/04.02
2319/42/2012

Huotinniemen tulvaniitty

2012
Suunnitel
-man
dnro

Halosenkuru

MH 6490/2013/04.02

Julkinen
Salatut liitteet

Julkinen
Liite 16

Päiväys
Henkilö / organisaatio
17.1.2014
Tiina Laitinen ja Päivi Virnes / POLP
04.2014
Päivi Tervonen, Ari Rajasärkkä, Mikko Heikura ja Mervi Laaksonen
17.3.2014
Anne Jäkäläniemi
4.7.2014
POPELY
9.6.2015
Aluepäällikkö Pirkko Siikamäki
Luvan antaja
Lisätietoja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
POPELY/231/07.01/2014

Yhteenveto lausunnoista on liitteessä 6.
Suunnitelma on osa Luonnonhoito-LIFE –hanketta.
Hoitotoimenpiteet aloitetaan vuonna 2015.
1) suunnittelualueella oleva pinta-ala.

2) YSA-alueella päätöspäivä.

4

LIITE 1. Oulangan suunnittelualueen ja tulvaniittykohteiden sijainti.
Natura-alueiden rajat on esitetty vihreällä viivalla, toimenpidekohteet sinisellä ympyrällä. Ruutujen väli on 10 km.

5

LIITE 2. Kiekeröniva W, Nauvanniva, Kulmakkopuro NE- ja Kulmakkopuro N -tulvaniittyjen tarkempi sijainti.
Kansallispuiston raja on merkitty vihreällä vinoviivoituksella, Natura-alueen raja oranssilla viivalla.

6

LIITE 3. Aroniemi E ja Horsmamutka SW -tulvaniittyjen tarkempi sijainti.
Natura-alueen raja on merkitty oranssilla viivalla, kansallispuiston raja vihreällä ja rajavyöhyke violetilla vinoviivoituksella.
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LIITE 4. Nykytilanteen ilmakuva ja vanha ilmakuva (kuvausvuosi 1958) Juhtipuro W–tulvaniittykohteelta.

8

LIITE 5. Nykytilanteen ilmakuva ja vanha ilmakuva (kuvausvuosi 1958) Horsmamutka SW –tulvaniittykohteelta.

9

LIITE 6. Yhteenveto lausunnoista sekä Metsähallituksen vastineet niihin.
Esitetty muutosehdotus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hoitosuunnitelmasta antama lausunto
4.7.2014 (POPELY/224/07.01/2014):
1) Suunnitelmasta ei käy ilmi, onko toimenpiteiden toteuttaminen
tarkoitus aloittaa jo kesän 2014 aikana.
2) Horsmamutka SW-hoitokohteelle suunnitellun sinikuusaman
alasleikkauskokeilun toteuttaminen edellyttää luonnonsuojelulain
48 § mukaista ELY-keskukselta haettavaa lupaa.
3) Sinikuusaman alasleikkauskokeilun vaikutuksia on syytä seurata
myös valokuvaamalla vuosittain, jotta hoidon vaikutukset tulisivat
dokumentoitua perusteellisesti.
4) Koska hoitokohteilta on melko kattavasti tietoja putkilokasvien
ohella hyönteisistä ja sienistä, myös vaikutusten seurannan osalta
näitä lajiryhmiä tulisi tarkastella mahdollisuuksien mukaan.
5) Hoitotoimenpiteet ja lajien seurantatiedot tulee tallentaa Herttatietokantaan.

Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan
1) Suunnitelmaan on tarkennettu, että toimenpiteiden toteutus aloitetaan vuonna 2015
(Taulukko 1; sivu 4, Taulukko 4; sivu 32 ja Taulukko 6; sivu 36). Vuonna 2014 on
raivattu puustoa Huotiniemen niityltä (0,1 ha) sinikuusaman esiintymispaikan vierestä
(Taulukko 3; Horsmamutka SW, s. 25).
2) Sinikuusaman alasleikkauskokeiluun on haettu ja saatu ELY-keskuksen lupa (Taulukko
1; sivu 4, Taulukko 4; s. 32).
3) Sinikuusaman alasleikkauskokeilun seurantamenetelmiin on lisätty valokuvaus
vakiopisteistä (Taulukko 6; sivu 36).
4) Osana hoitokohteiden seurantaa on lisätty putkilokasvien, hyönteisten ja sienien
lajiryhmien tarkastelu mahdollisuuksien mukaan (Taulukko 6; sivu 36).
5) Hoitotoimenpiteet ja lajien seurantatiedot tallennetaan Hertta-tietokantaan (Taulukko 6;
sivu 36).
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1 Yleiskuvaus

2 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
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 silmälläpidettävää 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 (Oulangan HKS 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. Liitteiden 4 ja 5 vanhoja ja uusia ilmakuvia vertailemalla voidaan havaita, että vielä 50-luvulla avoimet tulvaniityt ovat
nykytilanteessa suurelta osin pensoittuneita ja eriasteisesti umpeenkasvaneita. Metsähallitus alkoi hoitaa osaa Oulangan perinnebiotoopeista v.
1997. Nykyinen tulvaniittyjen hoitopinta-ala on 15 ha (18% luontotyypin pinta-alasta alueella). Luonnonhoito-LIFE –hankkeen myötä hoitopinta-ala
nousee 23 hehtaariin. 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
Yhdelläkään suunnittelun kohteena olevista tulvaniityistä ei ole virkistyskäyttörakenteita. Oulankajokea alas melovat saattavat
-rakenteita
satunnaisesti rantautua esim. Kiekerönnivan niitylle tai niittyjen viereisille paljaille hietikkorannoille.
Erityisiä maisema-arvoja
on
ei
Kiekerönniva on joelta katsoen maisemassa näkyvällä paikalla. Paljaiden hietikkorantojen jatkeena ja jyrkkien vaarojen kupeissa
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Muinaisjäännöksiä
Suojelualueen rajan
läheisyys
Pohjavesialue

on
on

ei
ei

on

ei

Muita erityispiirteitä

on

ei

Uhanalaisia lajeja

sijaitsevat Juhtipuron ja Aroniemen niityt ovat hoidettuina maisemallisesti edustavia.
Kiekerönnivan ja Nauvannivan niityillä on niittylato.
Aroniemen tulvaniityn SE-osa sijaitsee alle 100 m etäisyydellä suojelualueen rajasta, mutta tällä ei ole vaikutusta tehtäviin
toimenpiteisiin.
3lk, muu pohjavesialue (Kiekeröniva ja Nauvanniva), 2 lk, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Kulmakkopuro NE ja N,
Juhtipuro, Aroniemi ja Horsmamutka)
Kohteet ovat melko vaikeasti saavutettavia. Kiekerönivan, Nauvannivan, Juhtipuron ja Horsmanmutkan hoitotoimien toteutukseen
tarvitaan venekuljetusta, Aroniemen ja Kulmakkopuron kohteisiin pääsee ilman venettäkin, mutta niittokaluston paikalle saaminen
sujunee helpoimmin vesiteitse.
Direktiivilajeja
Uhanalaisia
Natura 2000 –luontotyyppejä
luontotyyppejä

Maanomistajan toiveet
hoidosta
Lisätietoja
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1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

2 A 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
3110
Karut kirkasvetiset järvet
FI1101645
3130
Niukka-keskiravinteiset järvet
FI1101645
3140
Kalkkilammet ja järvet
FI1101645
3160
Humuspitoiset järvet ja lammet
FI1101645
3210
Fennoskandian luonnontilaiset
FI1101645
jokireitit
3260
Pikkujoet ja purot
FI1101645
6270
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet
FI1101645
niityt *
6430
Kosteat suurruohoniityt
FI1101645
6450
Tulvaniityt
FI1101645
6510
Alavat niitetyt niityt
FI1101645
6520
Vuoristojen niitetyt niityt
FI1101645
7140
Vaihettumissuot ja rantasuot
FI1101645
7160
Lähteet ja lähdesuot
FI1101645
7220
Huurresammallähteet *
FI1101645
7230
Letot
FI1101645
7310
Aapasuot *
FI1101645
8210
Kalkkikalliot
FI1101645
8220
Silikaattikalliot
FI1101645
8230
Kallioiden pioneerikasvillisuus
FI1101645
9010
Luonnonmetsät *
FI1101645
9050
Lehdot
FI1101645
9070
Hakamaat ja kaskilaitumet
FI1101645
9080
Metsäluhdat *
FI1101645
91D0
Puustoiset suot *
FI1101645
91E0
Tulvametsät *
FI1101645
Natura 2000Inventoimaton alue, Pinta-ala
Natura 2000luontotyyppien ha
yhteensä
alueen koodi
peittämä alue,
ha
27 042 (*)
226 ha
FI1101645

6 Seuranta, tutkimus ja viestintä

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

Liitteet 8 ja 9.
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

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

13

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
pioneerikasvillisuuden havainnointia vaikeuttaa kallioalueiden vaikeakulkuisuus. Taulukon pinta-alatieto on näiltä osin arvio. Luontotyyppi2000tietokantalomakkeeseen
inventoinneissa havaittuja, mutta Natura-tietokannasta puuttuvia luontotyyppejä ovat ’Karut kirkasvetiset järvet’, ’Niukka-keskiravinteiset järvet’ ja
nähden
’Hakamaat ja kaskilaitumet’.
Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) suunnittelukohteilla
Pinta-ala, ha
Uhanalaisuusluokka 3)
Luontotyyppi
Suomi
Etelä-Suomi / Pohjois-Suomi
Kosteat heinätulvaniityt
VU
VU
Tuoreet heinätulvaniityt
CR
CR
Tuoreet suurruohotulvaniityt
CR
CR
Kuivat pienruohotulvaniityt
CR
CR
Lisätietoja
(*) Luontotyyppi-inventoidusta pinta-alasta 6442 ha on arvioitu maastossa käymättä käyttäen erilaisia tulkintamenetelmiä.
Tulvaniittykohteet, joihin hoitoa suunnitellaan kuuluvat Natura -luontotyyppiin ”tulvaniityt”, johon sisältyy kaikkia LuTU-luokituksen tulvaniittytyyppejä. Toimenpidealueet rajautuvat
Natura luontotyyppeihin ”Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit”, ”Luonnonmetsät”, ”Lehdot” ja ”Tulvametsät” (LIITTEET 7 ja 8).
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
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LIITE 7. Natura –luontotyypit Kulmakkopuron (NE ja N) ja Juhtipuron tulvaniittyjen ympäristöissä ja niiden välisellä alueella
sekä Kiekerönnivan ja Nauvannivan tulvaniittyjen ympäristöissä.
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LIITE 8. Natura –luontotyypit Aroniemen ja Horsmamutkan –tulvaniittyjen ympäristöissä ja niiden välisellä alueella.

16

1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

2 B Muut luontotyyppitiedot
Johdanto

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

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

Inventointiluokka
Inventointiluokka

Yhteensä (ha)
Lisätietoja

Kasvillisuustyyppi
Pinta-ala (ha)

Osuus (%)

Kasvillisuustyyppi

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

Liite
Pinta-ala (ha)

Osuus (%)

Yhteensä (ha)

Yhteenveto luontotyypeistä
Suunnittelukohteet edustavat Natura-luontotyyppiä ”Tulvaniityt”. Kohteilla esiintyy kaikkia LuTU-luokituksen tulvaniittytyyppejä, laaja-alaisimpina tuoreita heinätulvaniittyjä ja
saratulvaniittyjä. Kuivia tulvaniittyjä esiintyy melko pienialaisesti niittykumpareiden korkeimmissa kohdissa. Eri tulvaniittytyypit vaihettuvat toisiinsa usein vähittäin ja eri tyyppien
välisiä sekamuotoja esiintyy yleisesti. Esim. suursaratulvaniityt vaihtuvat yläosistaan korpi- tai viitakastikkavaltaisiin kosteisiin heinätulvaniittyihin ja tuoreet heinätulvaniityt
vaihettuvat rajatta tuoreisiin suurruohoniittyihin.
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1 Yleiskuvaus

2 C Lajisto

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

Johd
anto

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Lomakkeella on ilmoitettu vain toimenpidekohteilla tai niiden läheisyydessä
esiintyvät uhanalaiset tai silmällä pidettävät lajit.

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

Liite
Suojelustatus

Natura 2000aluekoodi

Laji1)

FI1101645

LE_luhtakultasiipi, Lycaena helle

FI1101645

LE_ pohjanliuskamittari, Acasis appensata

FI1101645

NT

FI1101645

LE_ isovaskiyökkönen, Autographa
macrogamma
LE_metsäpohjanmittari, Entephria caesiata

NT

Kangasmetsät

FI1101645

LE_ajuruohosulkanen, Merrifieldia leucodactyla

NT

Avoimet rannat

FI1101645

LE_ rämekylmäperhonen, Oeneis jutta

NT

Suot

FI1101645

LE_pohjanlehtimittari, Scopula frigidaria

NT

Kangasmetsät

D2)

e/u3)

R4)

U5)

II, IV

u

R

EN

u

VU

Muu
status6)

Elinympäristö
Niityt, pihapiirit,
tienpientareet,
reunavaikutteiset avoimet
letot
Tuoreet- ja kosteat niityt,
niitty- ja luhtarannat,
tuoreet- ja kuivat lehdot
Niityt, suot

FI1101645

LE_metsäkenttämittari, Xanthorhoe annotinata

NT

Kangasmetsät

FI1101645

CO_syyssirkeinen, Atheta autumnalis

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_turjanmyyriäinen, Bledius erraticus

e

VU

Avoimet rannat, tulvaniityt

FI1101645
FI1101645

e
e

VU
VU

Avoimet rannat
Avoimet rannat

FI1101645

CO_hoikkamyyriäinen, Bledius longulus
CO_hoikkamyyräkiitäjäinen, Dyschirius
angustatus
CO_peilitylppö, Hypocaccus rugiceps

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_lieteviljistäjälaji, Tachyusa scitula

u

VU

Avoimet rannat

FI1101645

CO_aitolehtikuoriaislaji, Chrysomela cuprea

NT

Avoimet rannat

FI1101645

CO_sirkelyhytsiipislaji, Hydrosmecta tenella

NT

Avoimet rannat

FI1101645

CO_kaitalyhytsiipislaji, Lathrobium dilutum

NT

Tulvaniityt, avoimet rannat

FI1101645

CO_multapallokaslaji, Leiodes sparreschneideri

NT

Tulvaniityt, avoimet rannat

FI1101645

VA_Uhanalainen laji, kts. Liite 16

FI1101645

VA_siperianvehnä, Elymus fibrosus

II, IV

u
u

x

Isäntä- /
ravintokasvi

Vieraslaji 7)

Bistorta vivipara,
Rumex acetosa,
R. acetosella
Veronica
longifolia

Thymus spp.

VU
VU

Rantahietikot,
rantasomerikot, tulvaniityt
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FI1101645

VA_sinikuusama, Lonicera caerulea

u

EN

FI1101645

VA_kissankäpälä, Antennaria dioica

NT

FI1101645

VA_ketonoidanlukko, B. lunaria

NT

FI1101645

VA_ahonoidanlukko, B. multifidum

NT

FI1101645

VA_kangasajuruoho, Thymus serpyllum

NT

FI1101645

FU_hytymaljakas, Sarcosoma globosum

NT

FI1101645

FU_liekokääpä, Gloeophyllum protractum

NT

FI1101645

FU_kyyhkyvahakas, Hygrocybe lacmus

NT

FI1101645

FU_Kekovahakas, Hygrocybe fornicata

NT

Tulvaniittyjen liepeiden
tuoreet ja lehtomaiset
kankaat
Kuivat kankaat, kedot,
kalliot, ahot, pientareet
Kylä- ja laidunkedot,
katajikkoiset rantaniityt
Hiekkaiset laidunkedot,
niityt, pientareet,
rantapensaikot
Hiekkaiset kangasmaat ja
jokivarret
Rehevät, lehtomaiset
kuusivaltaiset metsät
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 toimenpidekohteilla tai niiden läheisyydessä esiintyvät uhanalaiset tai silmällä pidettävät lajit. Kaikki
ilmoitetut hyönteislajit ja lakkisienet on havaittu Luonnonhoito-LIFE –hankkeen kartoituksissa, muut tiedot ovat joko vanhempia (Hertta -eliölajit
2.1.2014) tai kesän 2013 maastotöiden yhteydessä havaittuja.
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), kalvaskallioinen (Erigeron acris ssp.
decoloratus, VU), tataarikohokki (Silene tatarica, VU), viitasammal (Leskea polycarpa, LC/RT) ja tulvasammal (Myrinia pulvinata, NT/RT).

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

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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1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
Johdanto

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

Kartat
Pakolliset : Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpidekartta

Toimenpiteide
n tavoite

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

Liitekarttoja 5 kpl
(LIITTEET 9 – 13)

Kiekeröniva W, Nauvanniva, Kulmakkopuro NE ja N, Juhtipuro W, Aroniemi E ja
Horsmamutka SW -tulvaniittyjen toimenpidealueet; sinikuusaman havaintopaikka
Pitkäniemi SE ja esiintymä Horsmamutka SW
Tulvaniittyjen hoitotoimilla pyritään estämään niittyjen umpeenkasvu, luomaan elintilaa tulvaniittylajistolle ja säilyttämään samalla alueella esiintyvien
uhanalaisten ja muiden merkittävien lajien elinolosuhteet niille suotuisina tai mieluiten parantamaan niitä. Sinikuusaman hoitotoimilla pyritään pensaiden
elinvoimaisuuden lisääntymiseen sekä uusien, nuorien tyvivesojen ja mahdollisten siementaimien kasvuolosuhteiden parantamiseen.

Tavoite
4 = avoimen perinneympäristön hoito
9 = muu lajin elinympäristön hoito (= hoitotoimet sinikuusamapensaiden läheisyydessä)

Pinta-ala, ha
Tulvaniityt: Kiekeröniva 0,33+Nauvanniva
0,53+Kulmakkopuro NE 0,3+Kulmakkopuro
N 0,19+Juhtipuro 2,18 + Aroniemi 1,3 +
Horsmamutka 0,83 = 5,7 ha
Sinikuusama: Kiekeröniva W 0,002 ha.
Sinikuusaman kasvupaikat
Horsmamutkassa sisältyvät niityn hoitopintaalaan.
5,7 ha
2,0

Yhteensä
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1)
3,7 ha
Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)
KIEKERÖNNIVA W (LIITE 9: toimenpiteet ilmakuvapohjalla; sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE)
Tavoite
4
Toimenpide
Kuusipuuston ja -taimien raivaus,
Osasto ja
103/19.1
PintaKoko kuvio 0,28 / Priorisoi 1
keskeisen niittyalueen niitto,
kuvio/kuviot
ala, ha
toimenpidealue
nti 3)
raivaustähteen ja niitoksen keräys ja
0,2
käsittely.
Kuvion tai osa- Kiekerönivan yläpuolella Pitkäniemen itärannassa sijaitseva pääosin avoimena säilynyt tulvaniitty. Niityn luoteis- ja länsireunassa on kuusiryhmiä, yksi mänty ja
alueen kuvaus kuusen taimia. Rannan tuntumassa on yksittäisiä lehtipuita. Niityn keskeiset osat ovat tuoretta heinätulvaniittyä (lajeina mm. nurmilauha, nurmirölli, niittyleinikki,
pussikämmekkä), lähinnä rantaa on kaistale suursaratulvaniittyä (viilto- ja luhtasara), niityn yläosissa esiintyy kuivaa pienruohotulvaniittyä (mm. tuoksusimake,
lampaannata, kultapiisku). Niityllä esiintyy paikoin koiranputkea. Niittyalueen itäreunassa on laajahko kotkansiipikasvusto. Niityn länsireunassa, missä niitty
vaihettuu metsäkasvillisuudeksi, on joitakin vuosia sitten kunnostettu niittylato (Sipark Oy 2008).
Toimenpiteen
Niittyalueen luoteis-länsireunasta ja eteläpäästä raivataan kuusipuusto (ja yksittäinen mänty). Nuoret niittyalueelle levinneet kuusen ja männyntaimet raivataan
kuvaus
ennen alueen niittämistä. Kookkaampi puuaines karsitaan ja käytetään polttopuuna lähistön tulipaikoilla. Karsitut oksat ja pienempi puuaines kasataan ja
poltetaan kasvistoltaan vähäarvoisessa paikassa. Niittyalueen keskeiset osat niitetään mieluiten loppukesällä ja niitto toistetaan jatkossa noin kolmen vuoden
välein. Koiranputken sekaiset alueet sisällytetään niittoalueeseen, saraikot voidaan jättää niittämättä. Myös niityn länsireuna, josta puustoa on raivattu, niitetään
harvakseltaan. Kotkansiipikasvustoja ei niitetä. Niitos kuivatetaan ja kootaan niittylatoon, josta sitä hyödynnetään poronrehuksi.
Alueen kuvaus Niittyalueen reunaosien kuusettuminen on estetty ja niittyalueen avoimena säilyminen turvattu. Koiranputki ei pääse leviämään niityllä. Erityisesti
toimenpiteen
matalakasvuiset niittylajit runsastuvat niiden hyötyessä niittohoidosta. Tulvaniityn edustavuus paranee.
jälkeen, tavoite
Tavoite
9
Toimenpide
Puiden ja pensaiden raivaus,
Osasto ja
103/19.7
PintaKoko kuvio 0,045 Priorisoi 1
kenttäkerroksen raivaus ja maan pinnan kuvio/kuviot
ala, ha
/ toimenpidealue
nti 3)
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Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus
Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

NAUVANNIVA
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

rikkominen. Toimenpiteet tehdään
0,002 (2 aaria)
sinikuusamakasvuston alueella
tapauskohtaisesti harkiten.
Em. tulvaniittyyn eteläpuolelta rajautuva, melko avoimena säilynyt mutta erityisesti länsipuolelta metsän varjostama pohjois-etelä –suuntainen rantakaistale,
joka on keväisin osittain veden alla. Sinikuusamat kasvavat rannan tuntumassa ja rannan suuntaisena, melko yhtenäisenä, n. 20 m x 5 m laajuisena
kasvustona (havaintopaikka Pitkäniemi SE). Alue on kasvillisuudeltaan rehevähköä, lehtomaista kangasta. Sinikuusamakasvuston alueella ei ole kuin
yksittäisiä kookkaampia puita (pihlaja, mänty ja muutamia hieskoivuja), mutta niiden sijaan kuusamapensaiden joukossa kasvaa runsaasti pensaita ja
pensasmaisia puita: tuomea, pihlajaa, haapaa, kuusia, hieskoivuja ja pohjanpunaherukkaa. Myös kenttäkerros on monilajinen, suurruoho- ja heinävaltainen,
niin että monet pienemmät sinikuusamapensaat ja -vesat ovat peittyneet kenttäkerroksen kasvillisuuden joukkoon. Pitkäniemen kasvupaikka on pohjoisin
sinikuusaman kasvupaikka Oulangalla. Paikka poikkeaa muista Oulangan kasvupaikoista erityisesti kasvuston sijainnin suhteen; muualla pensaat sijoittuvat
selvästi kauemmas ja korkeammalle vesirajasta suhteessa keskivedenpintaan. Pitkäniemen sinikuusamakasvusto vaikutti v. 2013 melko huonokuntoiselta.
Lehdissä oli paljon syönnöksiä ja luultavasti jotain virusta, joka aiheuttaa lehdissä vaalealaikkuisuutta. Pensaat eivät tuottaneet marjoja. Pensaiden yleiskunto
ja fertiilisyys näyttää vaihdelleen seurantakertojen välillä (Hertta 11.3.2014).
Sinikuusamakasvustosta ja sen välittömästä läheisyydestä poistetaan kaikki kuuset. Lisäksi poistetaan lehtipuun vesat ainakin matalan sinikuusamakasvuston
alueelta. Kenttäkerroksesta revitään mahdollisuuksien mukaan juurineen osa heinistä ja ruohoista (ei kuitenkaan kieloja), myös kasvuston länsipuolelta
heinävaltaiselta alueelta. Maan pintaa rikotaan varovasti isompien pensaiden ympäriltä ja kasvuston länsipuolelta.
Kasvupaikan raivaus yhdistettynä pohjoispuolella sijaitsevan tulvaniityn raivaukseen tuottaa kasvupaikalle lisää valoa ja pensaiden elinvoimaisuus paranee.
Muulla tavoin valon määrän lisääminen ei ole mahdollista, sillä länsipuolella oleva rinnemetsä varjostaa aluetta voimakkaasti. Kilpailevien pensas- ja
kenttäkerroksen lajien vähentäminen ja pohjakerroksen rikkominen vapauttavat kasvutilaa uusille vesoille. Lajin toivotaan leviävän ylemmäs vesirajasta
avoimelle, nyt heinävaltaiselle alueelle.
Sienikartoituksessa (Kokkonen 2013) tulvaniittykohteella on havaittu mm. harvinaista kerokärpässientä (Amanita arctica) ja kierrenuijakasta (Clavulinopsis
laeticolor). Tulvaniityllä esiintyy ahonoidanlukkoa (Botrychium multifidum NT, hp ”Pitkäniemen tulvaniitty”) (Hertta 20.1.2014). Pitkäniemi lienee
pienilmastollisilta tai muilta luonnonmaantieteellisiltä ominaisuuksiltaan suotuisa, koska niemekkeessä kasvaa kaksi yleislevinneisyydeltään huomattavan
eteläistä kasvilajia, kielo (Convallaria majalis) ja sananjalka (Pteridium aquilinum, LC/RT). Kieloa kasvaa pohjoisimpien sinikuusaman vesojen läheisyydessä.
(LIITE 10: toimenpiteet ilmakuvapohjalla)
4
Toimenpide
Kuusi- ja lehtipuuston raivaus,
Osasto ja
103/222.2
PintaKoko kuvio 0,53 / Priorisoi 1
keskeisen niittyalueen niitto,
kuvio/kuviot
ala, ha
toimenpidealue
nti 3)
raivaustähteen ja niitoksen keräys ja
0,3
käsittely.
Nauvannivan yläpuolella Oulankajokeen pistävässä niemessä sijaitseva pääosin avoimena säilynyt tulvaniitty. Niemen keskiosassa on kotkansiipikasvustoinen
ja pensaikkoinen notkelma, jossa on tulva-aikaan vesiuoma. Kotkansiipeä kasvaa myös niemekkeen etelärannalla. Niityn itäosassa on pienehkö vadelmaa
kasvava alue. Muu osa niitystä on pääosin avointa niittyä, jonka reunamilla kasvaa lehtipuita. Kuvion länsireunassa on joitakin vuosia sitten kunnostettu
niittylato (Sipark Oy 2008). Niittyalue rajautuu niemekkeen länsiosassa ja itäreunassa kuusisekapuustoiseen kangasmetsään.
Pääosa niittyalueesta on lähinnä tuoretta heinätulvaniittyä (lajeina mm. nurmilauha, nurmirölli, mesiangervo, ahomatara, metsäkurjenpolvi), lähinnä vesirajaa on
suursaratulvaniittyä (luhtasara) ja kosteaa heinätulvaniittyä (viitakastikka). Korkeimmissa osissa on pienialaisesti kuivaa pienruohotulvaniittyä (mm. kultapiisku,
lehtokorte). Niityllä esiintyy paikoin koiranputkea.
Niityn länsiosasta raivataan niitylle levinnyt kuusipuusto sekä nuoret lehtipuut ja puuntaimet. Yksittäinen kookas mänty kaadetaan metsän puolelle
maalahopuuksi tai karsitaan polttopuuksi, mikäli näyttää todennäköiseltä, että tulva veisi sen mennessään. Niitylle voidaan haluttaessa jättää jokunen
yksittäinen maisemaa elävöittävä lehtipuu. Niittyä halkovan notkelman kotkansiipikasvuston reunaosista raivataan pensaikot. Ladon länsipuolelta raivataan
vadelmapensaikko, haapavesaikko ja muu nuori lehtipuusto rantaan saakka. Kookkaampi puuaines karsitaan ja käytetään polttopuuna lähistön tulipaikoilla.
Karsitut oksat ja pienempi puuaines kasataan ja poltetaan kasvistoltaan vähäarvoisessa paikassa. Niittyalue niitetään keskeisiltä osiltaan mieluiten loppukesällä
ja niitto toistetaan jatkossa noin kolmen vuoden välein. Kotkansiipikasvustot jätetään niiton ulkopuolelle. Myös niityn reuna-alueet, joilta on raivattu puita,
niitetään tarpeen mukaan. Niitos kerätään niittylatoon ja hyödynnetään poronrehuksi.
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Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Maisemallisesti hieno niittyalue säilyy avoimena. Tulvaniityn edustavuus ja niittyeliöstön elinolosuhteet paranevat. Koiranputki ei pääse leviämään niityllä.
Etenkin matalakasvuinen niittylajisto runsastuu niittohoidon myötä.

Lisätiedot

Sienikartoituksessa (Kokkonen 2013) kohteen pohjoisreunan lähellä on havaittu silmälläpidettävää kekovahakasta (Hygrocybe fornicata). Muita kohteen
harvinaisehkoja lajeja ovat mm. reunuskirjoheltta (Panaeolus cinctulus), viirulohisieni (Laccaria fraterna), kääpiölohisieni (L. pumila) ja rähjätympönen
(Hebeloma sordescens).
KULMAKKOPURO NE
(LIITE 11: toimenpiteet ilmakuvapohjalla)
Tavoite
4
Toimenpide
Lehtipuuston ja kuusitaimikon sekä
Osasto ja
110/18.1
PintaKoko kuvio 0,3 /
Priorisoi 1
pajupensaikon raivaus, keskeisen
kuvio/kuviot
ala, ha
toimenpidealue
nti 3)
niittyalueen niitto, raivaustähteen ja
0,27
niitoksen keräys ja käsittely
Kuvion tai osa- Kulmakkopuron suun koillispuolella Oulankajoen pohjoisrannalla sijaitseva melko umpeenkasvanut tulvaniitty. Alueen maaperä on jokitoiminnan koillisalueen kuvaus lounaissuuntaisiksi harjanteiksi ja painanteiksi kasaamaa lajittunutta hiekkaa. Niityn jokeen rajautuva reuna on vähiten pensoittunutta kuivahkoa pienruoho- ja
tuoretta heinätulvaniittyä (lajistoa mm. metsäkurjenpolvi, lehtokorte, lampaannata, nurmilauha, korpikastikka, rantatädyke, ahomatara). Kuvion pohjois- ja
koillisosat ovat paju- ja metsäruusupensastoista niittyä. Lehtipuutaimikko keskittyy painannekohtiin, lisäksi kuvion länsiosassa on kuusen taimia.
Toimenpiteen
Niittyalueen keskeisiltä osilta raivataan puusto ja pensaikko. Osa pajukkopainannejuoteista jätetään raivaamatta alueen monipuoliseksi havaitun sienilajiston
kuvaus
(Kokkonen 2013) kasvupaikkana. Raivaamatta jätettävä pajukkojuotti valitaan ja merkitään maastoon ennen hoitotoimien aloittamista. Niittyalue niitetään
mieluiten loppukesällä, aluksi kahden vuoden välein, myöhemmin noin kolmen vuoden välein. Niitto ja raivausjäte poltetaan paikan päällä kasvilajistoltaan
vähäarvoisessa paikassa.
Alueen kuvaus Keskeinen niittyalue säilyy avoimena ja sen pinta-ala on kasvanut pensaikon ja puuston raivauksen myötä. Tulvaniityn edustavuus ja mm. siellä elävän
toimenpiteen
perhoslajiston elinolosuhteet paranevat hoidon jatkuessa. Osa pajupensastoisesta alueesta säilytetään sienten kasvupaikkana.
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

Perhoskartoituksessa (Heikura 2012) kohteelta on tavattu seuraavat uhanalaiset/silmälläpidettävät lajit: pohjanliuskamittari (Acasis appensata VU),
isovaskiyökkönen (Autographa macrogamma NT), ajuruohosulkanen (Merrifieldia leucodactyla NT) ja metsäkenttämittari (Xanthorhoe annotinata NT).
Sienikartoituksessa (Kokkonen 2013) kohteella havaittuja harvinaisia lajeja ovat keltatuhkelo (Bovista dryina) ja lehtoruostevinokas (Crepidotus
subverrucisporus). Kesän 2013 maastotöissä niityn eteläpäässä havaittiin ketonoidanlukkoa (Botrychium lunaria NT), kissankäpälää (Antennaria dioica NT) ja
kangasajuruohoa (Thymus serpyllum NT). Tataarikohokkia (Silene tatarica VU, hp ”Rinteenlammit S”) esiintyy suunnittelukohteen eteläpuolella Oulankajoen
rantatörmällä (Hertta 20.1.2014).
KULMAKKOPURO N
(LIITE 11: toimenpiteet ilmakuvapohjalla)
Tavoite
4
Toimenpide
Puuston raivaus, keskeisen niittyalueen Osasto ja
110/18.2
PintaKoko kuvio 0,19 / Priorisoi 1
niitto, raivaustähteen ja niitoksen keräys kuvio/kuviot
ala, ha
toimenpidealue
nti 3)
ja käsittely
0,16
Kuvion tai osa- Kulmakkopuron suun kohdalla Oulankajoen pohjoisrannalla sijaitseva tulvaniitty, jonka rannansuuntaisella kumpareella on kaistale melko avoimena säilynyttä
alueen kuvaus niittyä. Niittykaistale on lähinnä tuoretta heinätulvaniittyä ja pienialaisesti kuivaa pienruohotulvaniittyä (lajistoa mm. ahomatara, lillukka, rantatädyke,
metsäkurjenpolvi, lehtokorte, korpikastikka, nurmilauha , kultapiisku, kangasajuruoho ja tunturikurjenherne). Harjanteen takana on painanne, jossa on tiheää
nuorta kuusitaimikkoa. Länteen suuntautuvassa luhtaisessa painanteessa on saratulvaniittyä (viilto- ja luhtasara), sen eteläpuolella kosteaa osaksi
pajupensastoista heinätulvaniittyä (korpikastikka) sekä pienialaisesti tuoretta suurruohotulvaniittyä (mesiangervo). Niityn läntisimmissä osissa on harvakseltaan
varttuneempia kuusia.
Toimenpiteen
Rantaniittykaistaleen länsipuolelta raivataan nuori kuusi- ja lehtipuusto. Aivan rannan tuntumassa oleva puusto jätetään raivaamatta harvinaisten sienilajien
kuvaus
mykoritsakumppaneiksi (Kokkonen 2013). Rannan niittyalue niitetään mieluiten loppukesällä ja niitto toistetaan jatkossa noin kolmen vuoden välein. Lisäksi
niitetään harvakseltaan kuvion länsipuoliskon niittyalueet lukuun ottamatta luhtaista saraikkojuottia. Ennen hoitotoimien aloitusta tarkistetaan epävarma
siperianvehnä (Elymus fibrosus) -havainto kuvion pohjoisosasta (noin 7363064:3611382). Mikäli lajia esiintyy alueella, raivataan sen ympäristöstä pensaat
repimällä ne juurineen, niin että maapohjaa paljastuu. Siperianvehnäkasvustoa ei niitetä. Niitto ja raivausjäte poltetaan paikan päällä kasvilajistoltaan
vähäarvoisessa paikassa.
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Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite

Keskeinen niittyalue säilyy avoimena ja sen pinta-ala on kasvanut pensaikon ja puuston raivauksen myötä. Tulvaniityn edustavuus paranee, erityisesti
matalakasvuiset niittylajit runsastuvat niiden hyötyessä niittohoidosta. Mm. alueen perhoslajisto hyötyy niittyalueen laadun paranemisesta. Rannan tuntumassa
olevat puut on jätetty raivaamatta, jotta harvinaisten sienilajien elinmahdollisuudet alueella säilyisivät. Mikäli kohteella esiintyy siperianvehnää, pyritään sille
luomaan uusia leviämismahdollisuuksia paljastamalla maanpintaa sen kasvuston ympäristössä.

Lisätiedot

Perhoskartoituksessa (Heikura 2012) kohteelta on tavattu seuraavat uhanalaiset/silmälläpidettävät lajit: pohjanliuskamittari (Acasis appensata VU) ja
ajuruohosulkanen (Merrifieldia leucodactyla NT). Sienikartoituksessa (Kokkonen 2013) kohteen rantapenkereellä on havaittu harvinaista Amanita flavescens –
kärpässientä. Kesän 2013 maastotöissä kohteella havaittiin kangasajuruohoa (Thymus serpyllum NT).

JUHTIPURO W
Tavoite
4

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot
ARONIEMI E
Tavoite

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen

(LIITE 12: toimenpiteet ilmakuvapohjalla)
Toimenpide
Puuston ja pajupensaiden raivaus,
Osasto ja
109/29.
Pinta-ala,
Koko kuvio 2,18 / Priorisoi 1
keskeisen niittyalueen niitto,
kuvio/kuviot
1
ha
toimenpidealue
nti 3)
raivaustähteen ja niitoksen keräys ja
noin 1,1 ha
käsittely
Juhtipuron suun lounaispuolella Oulankajoen etelärannalla sijaitseva tulvaniittypoukama. Niitty viettää loivasti lounaaseen ja rajautuu lounaisreunastaan jyrkästi
kohoavaan Oulanganvaaran rinteeseen. Niityn etelä-kaakkoisreunalta avautuu näkymä Oulankajoelle. Kuvion pohjoisosat ovat pääosin kosteita ja
pajupensastoisia sara- ja heinätulvaniittyjä (lajistossa mm. luhta- ja viiltosara, viitakastikka, kurjenjalka ja jouhivihvilä). Kuvion eteläpuoliskossa on melko
avoimena säilyneitä kuivempia niittylaikkuja, pääosin tuoretta heinätulvaniittyjä (lajistossa mm. nurmilauha, nurmirölli, kullero, metsäkurjenpolvi, rantatädyke,
mesiangervo, ahomatara ja pienialaisemmin kuivaa pienruohotulvaniittyä (nurmirölli, lampaannata, kultapiisku, lehtokorte, hietakastikka, siankärsämö,
siniheinä). Kuivempien niittykuvioiden väleissä on kosteita koillis-luoteissuuntaisia sarakasvustoisia ja pajupensastoisia painanteita.
Kuvion eteläpuoliskosta raivataan pajupensaikot ja lehtipuusto sekä yksittäiset kuuset. Osa saraikkojuottien reunojen pajupensastoista (esim. juotin
pohjoisreunalta) ja jokunen maisemaa elävöittävä koivu voidaan jättää raivaamatta. Kuvion eteläreunan rantatörmällä sijaitsevan siperianvehnäesiintymän
laajuus tarkistetaan ja revitään pensaat mahdollisuuksien mukaan juurineen sen ympäristöstä, jolloin paljastuu uutta mahdollista taimettumismaata. Koko
raivatun alueen niittyalueet niitetään mieluiten loppukesällä. Siperianvehnäkasvusto rajataan niittoalueen ulkopuolelle. Raivaus- ja niittojäte kasataan ja
poltetaan kasvilajistoltaan vähäarvoisessa paikassa. Jatkossa niitto toistetaan noin kolmen vuoden välein. Niitettävä alue voidaan jakaa esim. kahteen osaan,
joita niitetään eri vuosina. Niitos voidaan myöhempinä vuosina vaihtoehtoisesti joko polttaa tai kompostoida toimenpidealueen koillispuolen metsäkuviolle
sopivaan painannekohtaan. Kuvion pohjoispuoliskossa ei tehdä hoitotoimia.
Niittyalueen eteläpuoliskon avoimena säilyminen on turvattu. Tulvaniityn edustavuus paranee niittohoidon jatkuessa ja niittyalue erottuu hietikkorannan
jatkeena maisemassa edukseen. Siperianvehnäesiintymän säilymismahdollisuudet kohteella on varmistettu. Alueella on raivauksen jälkeenkin pensaikkoa
siellä havaittujen harvinaisten mykoritsasienten elinkumppaneiksi. Kuvion pohjoispuoliskon kostea tulvaniitty ja tulvapensaikkoalue jää kehittymään luontaisesti.
Sienikartoituksessa (Kokkonen 2013) kohteella on havaittu mm.harvinaista lepikkorisakasta (Inocybe squarrosa) ja harvinaisehkoja pajun mykoritsasieniä
(Inocybe acutoides ja Russula subrubens). Kohteella on siperianvehnäesiintymä (hp ”Juhtipuro S d”, Hertta16.12.2012).
(LIITE 12: toimenpiteet ilmakuvapohjalla)
4
Toimenpide
Puuston ja pajupensaiden raivaus,
Osasto ja
110/60
Pinta-ala,
koko kuvio 1,3 /
Priorisoi 1
keskeisten niittyalueiden niitto,
kuvio/kuviot
ha
toimenpidealue
nti 3)
raivaustähteen ja niitoksen keräys ja
noin 1,0 ha
käsittely
Juhtivaaran etelä-lounaispuolella Oulankajoen pohjoisrannalla sijaitseva tulvaniitty, joka rajautuu itäreunastaan jyrkästi kohoavaan rinteeseen. Niityllä on (noin)
itä-länsi -suuntaisia jokitoiminnan mukanaan kuljettamasta hiekasta muotoutuneita kumpareita ja painanteita. Niittyalue on eteläosistaan laajalti pensoittunut.
Lisäksi etenkin painanteiden reunamilla kasvaa kuusta, koivua ja harmaaleppää. Niittyalueen kuivimmat ja kasvilajistoltaan rikkaimmat osat ovat jokea lähinnä
olevalla niittykumpareella. Rantaniityn länsiosissa on kuivaa pienruohotulvaniittyä (lajistossa mm. lampaannata, kangasajuruoho, hietakastikka, siankärsämö,
tunturikurjenherne, kissankäpälä), joka vaihettuu itään päin tuoreeksi pensoittuneeksi heinätulvaniityksi (lajistossa mm. nurmirölli, nurmilauha,
metsäkurjenpolvi, mesiangervo, ahomatara, rantatädyke, lehtokorte, siniheinä). Rannan tuntumassa on kaistale kosteaa heinätulvaniittyä (viitakastikka). Kuvion
keskiosat ovat pääosin kosteaa suursaratulvaniittyä (luhta- ja viiltosara, kurjenjalka, jouhivihvilä). Kuvion Itä-keskiosissa on myös melko vähäpuustoisena
säilyneitä kuivia niittylaikkuja. Pohjoispuoliskossa vuorottelevat saraikkoiset painanteet ja niiden väliset puustoittuneet entiset niittyalueet.
Kuvion etelä-lounaisosista raivataan kuusen taimet ja lehtipuusto sekä pajupensaikot. Siperianvehnäkasvuston ympäristöstä poistetaan pensaat juurineen,
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kuvaus

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

jolloin samalla paljastuu siperianvehnän leviämiselle sopivaa paljasta hiekkaa. Lisäksi raivataan kuvion itä-keskiosan vielä avoimelta kuivahkon niittylaikulta
nuoret kuuset ja lehtipuut. Raivatut alueet niitetään mieluiten loppukesällä. Raivaus- ja niittojäte kasataan ja poltetaan kasvilajistoltaan vähäarvoisessa
paikassa Jatkossa kuvion länsiosaa niitetään harvakseltaan noin viiden vuoden välein, muuta aluetta noin kolmen vuoden välein. Siperianvehnäkasvustoa ei
niitetä. Kuvion keski-itäreunan hoidettavaa niittyaluetta voidaan laajentaa vähitellen länteen päin. Niittoalue voidaan jakaa esim. kahteen vuorovuosina
niitettävään osaan. Niitos voidaan myöhempinä vuosina vaihtoehtoisesti joko polttaa tai kompostoida toimenpidealueen luoteispuolen metsäkuviolle sopivaan
painannekohtaan.
Tulvaniityn pensoittuminen ja umpeenkasvu on estetty. Tulvaniityn edustavuus paranee niittohoidon jatkuessa ja niittyalue erottuu hietikkorannan jatkeena
maisemassa edukseen. Niittylajiston, mm. perhosten, kovakuoriaisten ja matalakasvuisten niittylajien, elinolosuhteet paranevat. Siperianvehnäesiintymän
säilyminen kohteella on turvattu.
Perhoskartoituksessa (Heikura 2012) kohteelta tai sen läheisyydestä tavattiin seuraavat silmälläpidettävät lajit: isovaskiyökkönen (Autographa macrogamma),
metsäkenttämittari (Xanthorhoe annotinata) ja rämekylmäperhonen (Oeneis jutta). Kovakuoriaisselvityksessä (Martikainen 2013) Aroniemen kohteelta tavatut
uhanalaiset lajit hoikkamyyriäinen (Bledius longulus VU), peilitylppö (Hypocaccus rugiceps VU) ja lietevilistäjä –laji (Tachyusa scitula VU) suosivat
enemmänkin avointa tai laikuttain kasvittunutta hiekkarantaa kuin varsinaista tulvaniittyä. Muista harvinaisuuksista selvimmin tulvaniittyjä näyttivät suosivan
vakosonkiaislaji (Oxytelus assingi), keminhyrrä (Bembidion tinctum) ja luihukuoriaislaji (Caenoscelis sibirica).
Kesän 2013 maastotöissä kohteella havaittiin siperianvehnää (3615270:7359976 - 3615245:7359950), kissankäpälää (Antennaria dioica NT) ja
kangasajuruohoa (Thymus serpyllum NT).

HORSMAMUTKA SW
Tavoite
4 (9)

Kuvion tai osaalueen kuvaus

Toimenpiteen
kuvaus

(LIITE 13: toimenpiteet ilmakuvapohjalla; sinikuusamaesiintymä Horsmamutka SW)
Toimenpide
Tulvaniityn ja sinikuusaman
Osasto ja
109/332.1
PintaKoko kuvio 0,83 / Priorisoi 1
hoitotoimet: Puuston ja pajupensaiden
kuvio/kuviot
ala, ha
toimenpidealue
nti 3)
raivaus, keskeisten niittyalueiden niitto,
0,7 ha
raivaustähteen ja niitoksen keräys ja
käsittely, puuaineksen kuljetus
polttopuuksi. Sinikuusamalla kokeillaan
pensaiden alasleikkausta.
Horsmamutkan tulvaniitty sijaitsee noin 300 metriä Kitkajoen suun pohjoispuolella Oulankajoen etelärannalla. Vastakkaisella rannalla on Huotinniemen
tulvaniitty, jonka hoitotoimet aloitettiin kesällä 2013. Horsmamutkan niittykuvio on etelä- ja keskiosistaan pensoittunutta ja koivupuustoista tulvaniittyä. Kuusia
on harvakseltaan ja paikoin lisäksi haapataimikkoa. Kuvion koillisosassa on metsäinen kumpare, jonka länsipuolella on melko avoimena säilynyt
tulvaniittypoukama. Maaperä on jokitoiminnan harjanteiksi ja painanteiksi kasaamaa lajittunutta, jossain määrin kalkkipitoista hiekkaa. Rantatörmä on melko
jyrkkä. Niittyalueesta pääosa on lähinnä tuoretta heinätulvaniittyä (lajistossa mm. metsäkurjenpolvi, korpikastikka, niittylauha, mesiangervo, lillukka, kullero,
lehtokorte, peuranvirna, nurmitatar). Pienialaisemmin esiintyy suurruohotulvaniittyä ja kuivaa pienruohotulvaniittyä (mm. ahomatara, hietakastikka, lehtokorte,
kultapiisku, lampaannata, tunturikurjenherne, kangasajuruoho).

Välittömästi tulvaniittyalueen länsipuolella olevalla vanhalla rantapenkalla on noin 200 m pitkä, lähes yhtenäinen sinikuusamaesiintymä (havaintopaikka
Horsmamutka SW a). Tulvaniityllä on lisäksi kolme erillistä sinikuusamakasvustoa, havaintopaikat Horsmamutka SW b, c ja d. Samaan esiintymään kuuluvat
myös havaintopaikat Horsmamutka SW e ja f, jotka sijaitsevat tulvaniityn pohjoispuolella hoitokohteen ulkopuolella (Hertta 20.1.2014). Horsmamutkan
sinikuusamaesiintymä on yhtenäisin ja populaatiokooltaan luultavasti laajin tunnettu esiintymä Suomessa.
Kuvion etelä- ja keskiosien pensoittuneilta niittyalueilta raivataan pensaikko sekä nuori lehti- ja kuusipuusto. Kuvion NW-osan avoimena säilyneeltä
niittykuviolta raivataan puusto ja haapavesakko, NE-osan kumpareelle jätetään pääosa iäkkäästä puustosta. Kuvion länsireunasta raivataan kaikki
sinikuusamakasvustoja varjostava (kookaskin) puusto. Havaintopaikka Horsmamutka SW a:n sinikuusamapensaat eivät sijaitse itse tulvaniityllä, vaan
metsänlaiteella, jossa sinikuusamien ja niityn välissä on kapea, vetinen syvänne. Niittyalueella sijaitsevat sinikuusamat (hp:t Horsmamutka SW b, c ja d)
merkitään hoitotoimien ajaksi ja niiden ympärille rakennetaan aitaus, niin että niitä ei vahingossa raivata myöhempinäkään vuosina hoitotoimien yhteydessä.
Alasleikkauskokeiluun valitaan kolme erillistä pensasta hp. Horsmamutka SW a:lta. Pensaat valitaan siten, että yksi niistä on huonokuntoinen ja vanha, yksi on
hyväkuntoinen nuori pensas ja yksi hyväkuntoinen vanha pensas. Alasleikkaukseen yhdistetään maanpinnan varovainen muokkaus. Toimenpiteen tausta: ks.
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kohta Lisätiedot.
Alueella esiintyvien harvinaisten mykoritsasienten (Kokkonen 2013) elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi voidaan niittyalueelle jättää jokunen puuryhmä
raivaamatta. Siperianvehnäkasvuston laajuus tarkistetaan ja sen ympäristöstä poistetaan pensaat mahdollisuuksien mukaan juurineen, niin että maapohjaa
paljastuu.
Nuoren puuston ja pensaikon raivauksesta syntyvä jäte kerätään kasaan ja poltetaan. Puuston raivauksessa saatava kookas puuaines kasataan kuljetettavaksi
talvella polttopuuksi jollekin lähiseudun tulipaikalle.

Alueen kuvaus
toimenpiteen
jälkeen, tavoite
Lisätiedot

Raivatut alueet niitetään mieluiten loppukesällä. Siperianvehnäkasvustoa ei niitetä. Jatkossa kuvion etelä- ja keskiosien niittyalueet niitetään aluksi kahden
vuoden, myöhemmin noin kolmen vuoden välein. Luoteisosan niittypoukamaa ja puustoisen kumpareen itäpuolen niittykaistaletta niitetään noin viiden vuoden
välein. Koko niittoaluetta ei niitetä samana vuonna, vaan alue jaetaan vähintään kahteen eri vuosina niitettävään lohkoon. Niitos voidaan myöhempinä vuosina
vaihtoehtoisesti joko polttaa tai kompostoida toimenpidealueen läheiselle metsäkuviolle sopivaan painannekohtaan.
Niittyalueen umpeenkasvu on estetty ja on luotu elintilaa tulvaniittylajistolle. Hoitotoimia tehtäessä pyritään huomioimaan alueella esiintyvien uhanalaisten ja
muiden merkittävien lajien erityisvaatimukset (siperianvehnä, harvinaiset mykoritsasienet). Sinikuusamaesiintymän säilyminen ja menestyminen edellyttää sitä
varjostavan puuston raivaamista niittyalueen reunamilta. Pienpiirteisesti vaihtelevien pinnanmuotojensa ja sinikuusamien runsauden ansiosta kohde tulee
olemaan eräs Oulangan huomiota herättävimmistä tulvaniityistä.
Kohteen hoitoon ottamista puoltaa sen sijainti Huotinniemen tulvaniittyä vastapäätä. Huotinniemi on niittyeliöstöltään rikas, perhoskartoituksessa (Heikura
2012) siellä tavattiin mm. erittäin uhanalaista luhtakultasiipeä (Lycaene helle). On todennäköistä, että mm. päiväperhoset ja kookkaammat hyönteiset pystyvät
ylittämään joen. Kohde on sinikuusaman kannalta hyvin merkittävä. Tulvaniityn hoitotoimet parantavat myös sinikuusaman kasvuolosuhteita. Kesällä 2014
Huotiniemessä on raivattu puustoa sinikuusaman kasvupaikan vierestä (0,1 ha; Tiina Laitinen & Arto Hänninen).
Alasleikkaus on monien eri lajien puutarhapensailla, kuten viljellyllä sinikuusamalla, yleisesti käytetty hoitotoimi, jolla pensaat nuorennetaan ja saadaan
kasvattamaan uusia tyvivesoja. Sama toimii oletettavasti myös luonnonvaraisilla sinikuusamilla, jos kasvupaikka on valoisa ja muuten kunnossa. Mikäli
alasleikkaus vaikuttaa oletetulla tavalla, sitä voitaisiin käyttää jatkossa kasvupaikan kunnostuksen ohella pensaiden hoitotoimena sellaisilla kasvupaikoilla, joilla
pensaat ovat ränsistyneet. Sinikuusamapensaita on Horsmamutka SW –esiintymällä ja Oulangalla niin runsaasti, että pensaiden kunnon heikentyminen tai
niiden kuoleminen hoitokokeilun seurauksena ei heikentäisi lajin populaatiota. Lajilla on Suomessa 58 olemassa olevaa havaintopaikkaa, joista kaikki yhtä
lukuun ottamatta Oulangalla. Populaatiokoon arvona käytetty yksilö ei välttämättä ole geneettisesti yksilö, vaan tarkoittaa enemmän tai vähemmän erillistä
pensasta, jotka voivat olla juurivesasyntyisiä ja siten mahdollisesti samaa yksilöä. Kaikilta havaintopaikoilta ei ole olemassa populaatiotietoja. Osittain
laskennalliseen arvioon perustuen Suomessa olisi noin 650 sinikuusamapensasta (taulukko 1). Alasleikkauksen kohteena olisi siten 0,5 % lajin Oulangan
populaatiosta.
Sinikuusama, Hertta 12.3.2014:
Populaatiotiedot olemassa
Populaatiotiedot puuttuvat
Yhteensä

Olemassa olevat (+) havaintopaikat
46
12
58

Yksilömäärä
518
noin 136 (12 * 11,3)
noin 654

Keskiarvo/havaintopaikka
11,3

Horsmamutkan tulvaniityllä esiintyy metsäkenttämittaria (Xanthorhoe annotinata NT) (Heikura 2012) ja harvinaisehkoja mykoritsasienilajeja, mm.
kuusenvyörouskua (Lactarius zonarioides), adonishiippoa (Mycena adonis) ja nokisatahelttaa (Melanoleuca melaleuca) (Kokkonen 2013). Kesän 2013
maastotöissä kohteella havaittiin siperianvehnäesiintymä (Elymus fibrosus VU), kissankäpälää (Antennaria dioica NT) ja kangasajuruohoa (Thymus serpyllum
NT).
Noin 30 metriä toimenpidealueen pohjoispuolella on mm. hytymaljakas-esiintymä (Sarcosoma globosum NT, hp. Horsmamutka SSW).
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Toimenpiteiden ja tavoitteiden tarkennuksia koskien kaikkia hoitokohteita
LISÄTIEDOT
Pensaikot ja nuoret puut raivataan raivaussahalla, isommat puut (lähinnä Horsmamutkassa) moottorisahalla. Siperianvehnäkasvustojen ympäristöistä
kaivetaan puiden taimet ja pensaat juurineen, esim. lapion ja talikon avulla. Pyrkimyksenä on, että maa-ainesta paljastuu samalla lajin taimettumisalustaksi.
Samalla siemenpankista voi paljastua lisää niittylajistoa. Siperianvehnäkasvustoja ei niitetä, 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.
Paras niittoajankohta on loppukesällä niittylajiston siementen kypsymisen jälkeen. Niittovälineenä käytetään niittokonetta niiltä osin, missä maapohja on
riittävän tasaista. Kohteilla, joista on raivattu paljon puustoa ja pensaita, kannot estävät niittokoneen käytön ja niittoa on täydennettävä viikateniitolla. Kohteilla,
joilla ei ole niittylatoa, niitto- ja raivausaines kasataan lajistollisesti vähäarvoiseen kohtaan tai kompostoidaan sopivaan maastopainanteeseen läheiseen
metsään niityn ulkopuolelle. Nauvannivan ja Kiekerönnivan kohteilla niitos kuivataan ja kerätään latoihin poromiesten hyödynnettäviksi. Niittoalueet jaetaan
ainakin joillakin kohteilla vähintään kahteen eri vuosina niitettäviin lohkoihin. Näin varmistetaan mm. perhosten ravintokasvien ja toukkien säilyminen kohteella.
Perhoskartoituksen (Heikura 2012) mukaan hoitotoimet ovat edellytys tulvaniittykohteiden ja niiden perhoslajiston säilymiselle.
Kovakuoriaisselvityksen mukaan tulvaniittyjen hoitotoimien vaikutus kohteiden kovakuoriaislajistolle ja etenkin harvinaisimmille lajeille lienee selvästi
positiivinen (Martikainen 2013). Raivauksen ansiosta lisääntyvästä valoisuudesta on hyötyä etenkin useille lähellä 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.
Sienikartoituksessa (Kokkonen 2012) kohteilla havaittiin joitakin harvinaisia tai harvinaisehkoja mykoritsasieniä. Osalle kohteista jätetään puita ja pensaikkoja
raivaamatta sienikartoituksen hoitosuosituksia noudattaen. On todennäköistä, että hoitamattomilla tulvaniittykohteilla on runsaasti vastaavia biotooppeja tarjolla
ko. sienilajeille.
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 9. Kiekeröniva W –tulvaniityn suunnitellut hoitotoimenpiteet (vasen kuva), sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE tulvaniityn S-puolella (oikea kuva). Kasvuston
äärimmäisten pensaiden sijainti on esitetty gps-pisteinä.
Punainen rajaus = puuston ja/tai pensaikon raivausalue (niitetään harvakseltaan tarpeen mukaan), keltainen rajaus = keskeinen niittoalue, valkoinen viiva = kuviorajaus.
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LIITE 10. Nauvanniva –tulvaniityn suunnitellut hoitotoimenpiteet.
Punainen rajaus = puuston ja/tai pensaikon raivausalue (niitetään harvakseltaan tarpeen mukaan), keltainen rajaus = keskeinen niittoalue, valkoinen viiva = kuviorajaus.
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LIITE 11. Kulmakkopuro NE (vasen kuva) ja Kulmakkopuro N (oikea kuva) –tulvaniittyjen suunnitellut hoitotoimenpiteet.
Punainen rajaus = puuston ja/tai pensaikon raivausalue, violetti rajaus = raivaamatta jätettävä pajupensastoinen alue (alue valitaan ja merkitään ennen hoitotoimiin ryhtymistä),
keltainen rajaus = keskeinen niittoalue, valkoinen viiva = kuviorajaus
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LIITE 12. Juhtipuro W (vasen kuva) ja Aroniemi E (oikea kuva) –tulvaniittyjen suunnitellut hoitotoimenpiteet.
Punainen rajaus = puuston ja/tai pensaikon raivausalue, keltainen rajaus = keskeinen niittoalue, valkoinen/musta viiva = kuviorajaus
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LIITE 13. Horsmamutka SW –tulvaniityn suunnitellut hoitotoimenpiteet (vasen kuva). Tulvaniityllä ja sen läheisyydessä sijaitsevat sinikuusaman havaintopaikat
Horsmamutka SW a (kasvustot A-M, jossa yhtenäisemmät kasvustot yhdistetty punaisella viivalla), b, c ja d (oikea kuva).
Punainen rajaus = puuston ja pensaikon raivausalue, keltainen rajaus = keskeinen niittoalue, valkoinen viiva = kuviorajaus.
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1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila

4 Toimenpiteet ja kustannukset

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

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

Johdanto

Toimenpide
Niitto

Toimenpiteen
laatu
Henkilötyö

Tarkenne
kesä

Priorisointi 1) Osasto
1
103

Raivaus

Henkilötyö

kesä

1

Sinikuusaman
kasvupaikan kunnostus

Henkilötyö

kesä

Niitto

Henkilötyö

Raivaus

Määrä ja
yksikkö Tunnit
n. 6 htpv

Kuvio(t)
19.1 (Kiekerönniva, 222.2
(Nauvanniva)

Pinta-ala, ha
0,2+0,3

103

19.1 (Kiekerönniva, 222.2
(Nauvanniva)

0,06+0,08

n. 3 htpv

1

103

19.7 (Kiekerönniva)

0,002

n. 2 htpv

kesä

1

110

0,27+0,16+0,9
=1,33

n. 14 htpv

Henkilötyö

kesä

1

110

0,12+0,07+0,6

n. 12 htpv

Niitto

Henkilötyö

kesä

1

109

1,1+0,7=1,8

n.19 htpv

Raivaus

Henkilötyö

kesä

1

109

0,7+0,6

n. 20 htpv

Sinikuusamapensaiden
alasleikkaus ja
2)
kasvupaikan kunnostus ,
3)
pensaiden aitaaminen
Yhteensä>

Henkilötyö

kesä

1

109

18.1 (Kulmakkopuro
NE),18.2 (Kulmakkopuro N),
60 (Aroniemi E)
18.1 (Kulmakkopuro
NE),18.2 (Kulmakkopuro N),
60 (Aroniemi E)
29.1 (Juhtipuro W), 332.1
(Horsmamutka SW)
29.1 (Juhtipuro W), 332.1
(Horsmamutka SW)
332.1 / 332 (Horsmamutka
SW)

0,002

n. 3 htpv

3,63 (niitto)+ 2,23
(raivaus)=5,86 ha

n. 77 htpv

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina
Puutavaralaji

Määrä m3

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

Huom.

Hertta: havaintopaikka
Pitkäniemi SE

Hertta: havaintopaikat
2)
Horsmamutka SW a ,
3)
Horsmamutka SW b, c, d

Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto
Puutavaralaji

Määrä m3

kustannustekijä

Työpäiviä

Muu

Lisätiedot
Sinikuusaman alasleikkauskokeiluun on saatu LSL 48§:n mukainen poikkeuslupa 16.6.2014 (POPELY/231/07.01/2014).
Hoitotoimenpiteet aloitetaan vuonna 2015.
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella
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1 Yleiskuvaus

5A Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen
Johdanto

Natura 2000 aluekoodi
FI1101645
FI1101645

FI1101645

FI1101645
Natura 2000luontotyypit tai
direktiivilajit,
joihin
toimenpiteillä ei
arvioida olevan
vaikutuksia.
Natura 2000vaikutusten
arvioinnin
tarveharkinta
perusteluineen

2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4 Toimenpiteet ja kustannukset
Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan
5 Vaikutukset
sekä positiiviset että mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin
6 Seuranta, tutkimus ja viestintä
liitteiden 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)
(6450) Tulvaniityt
Tulvaniityn raivaaminen ja
+
Tulvaniityn raivaaminen parantaa niityn edustavuutta ja niittylajien
avoimena säilyttäminen
elinympäristön laatua.
(3210) Fennoskandian
Tulvaniityn raivaaminen ja
0
Toimenpidealueet rajautuvat Oulankajokeen. Mikäli niitos jätetään
luonnontilaiset jokireitit
avoimena säilyttäminen
tulvarajan alapuolelle, kevättulva vie niitoksen mukanaan, mutta tällä ei
liene merkittävää vaikutusta jokiekosysteemiin.
Luhtakultasiipi,
II, IV
Tulvaniityn raivaaminen ja
+
Huotinniemen tulvaniityllä, jonka hoito on jo aloitettu, esiintyy
Lycaena helle
avoimena säilyttäminen
luhtakultasiipeä. Vastakkaisella puolella Oulankajokea sijaitsevan
Horsmanmutkan tulvaniityn hoitoon ottaminen tarjoaisi lajille lisää
potentiaalista elinympäristöä. Hoitokohteiden lohkottaisella niitolla
varmistetaan toukan ravintokasvien säilyminen niityillä. Kaikki tämän
suunnitelman hoitokohteet ovat potentiaalisia elinympäristöjä
luhtakultasiivelle.
Uhanalainen laji, kts.
II, IV
Tulvaniityn raivaaminen ja
0
Horsmamutka SW:n hoitotoimenpiteitä toteutettaessa huomioidaan lajin
Liite 16
avoimena säilyttäminen
esiintymä. Esim. niittokalustoa ei kuljeteta paikalle sen kasvupaikan yli.
Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta muihin kuin yllä mainittuihin direktiivilajeihin ja ”Tulvaniityt” –luontotyyppiin. Myöskään toimenpidealueisiin
rajautuviin luontotyyppeihin, (9010) Luonnonmetsät*, (9050) Lehdot ja (91E0) Tulvametsät* ei toimenpiteillä ole merkittävää vaikutusta. Mikäli niittojätettä
kompostoidaan toimenpidealueiden viereisille metsäkuvioille, aiheutuu tästä pienialaisesti ravinteiden vapautumista ympäristöön.

Ei tarvita

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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1 Yleiskuvaus

5B Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön
Johdanto

Ulkopuol
. alue

9

Sinikuusaman
hoitotoimet

Sinikuusama

x

x

4

Niityn raivaus
ja niitto

Siperianvehnä

x

4

Niityn raivaus
ja niitto

Harvinaiset
/harvinaisehkot
mykoritsasienet

x

4

Niityn raivaus
ja niitto

Kohteilla esiintyvät
noidanlukkolajit

x

4

Niityn raivaus
ja niitto

Pohjanliuskamittari
(Acasis appensata)

Niityn raivaus
ja niitto

Ajuruohosulkanen
(Merrifieldia
leucodactyla)

Kuvaus

Kuvaus

19.7,
332.1,
332

Sinikuusama hyötyy valoisuuden
lisäämisestä ja kilpailevien lajien
poistosta. Pensaat saattavat kärsiä
alasleikkaamisesta.

18.2,
29.1,
60,
332.1

Siperianvehnäkasvustot kärsivät /
heikkenevät hoitotoimien takia

Alasleikkauksen kohteeksi valitaan kolme pensasta
Oulangan laajimmalta esiintymältä. Toimenpide
koskee 0,5 % Oulangan populaatiokoosta.
Sinikuusaman hoitotoimia valvoo tai toteuttaa
suojelubiologi.
Hoitotoimet tehdään suojelubiologin valvomana ja /
tai siperianvehnäkasvustojen rajat merkitään
maastoon aina ennen niittoa. Hoitotoimia toteuttava
kenttähenkilöstö opetetaan tunnistamaan laji.
Kohteille, missä on havaittu arvokasta
mykoritsasienilajistoa, jätetään osa pensaikoista ja /
tai puustosta raivaamatta. Toisaalta ko. lajeille
sopivia elinympäristöjä lienee runsaasti tarjolla
hoitamattomilla tulvaniityillä.

Ko. lajit häviävät kohteelta puuston ja
pensaikon raivauksen myötä

19.1,
18.1

18.1,
18.2

18.1,
18.2
x

vaikutusten

(kuvio/o
sa-alue)

x

4

3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

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

Suunn.
alue

Toimenpiteen
tavoite

2 Alueen nykytila

Noidanlukot suosivat
kasvupaikkoinaan avoimia,
matalakasvuisia niittyjä. Niittohoito
turvaa kasvupaikkojen säilymisen
noidanlukoille sopivana.
Niiton ja raivauksen myötä niittypintaala kasvaa ja niityn kasvilajisto
muuttuu rikkaammaksi. Mahdollisesti
pohjanliuskamittarin
ravintokasvi
(rantätädyke) runsastuu parantaen
siten lajin elinolosuhteita.
Kulmakkopuron molempien kohteiden
kasvilajistoon kuuluu kangasajuruoho,
jolla tämä perhoslaji elää. Ajuruohon
hyötyessä
niittohoidosta,
myös
ajuruohosulkasen
elinolosuhteet
paranevat.
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4

Niityn raivaus
ja niitto

Hytymaljakas
(Sarcosoma
globosum)

x

Kuvion
332.1
pohjoisp
uoli

Lajin kasvupaikka kärsii hoitotoimien
toteuttamisesta.

Hoitotoimia toteuttavia kenttätyöntekijöitä
informoidaan lajiesiintymästä ja hoitoalueelle ei
kuljeta kuvion pohjoispuolelta.

Liite
Lisätietoja
Kovakuoriaisista ks. Lisätiedot s. 26.
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1 Yleiskuvaus
2 Alueen nykytila
3 Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

6 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
Kuvio / osa-alue Seurantatyyppi
Tulvaniittykohteet Perinnebiotoopin hoitoseuranta

Sinikuusama

Hoitotoimien vaikutusseuranta.

Seurantavuodet
Perinnebiotooppien hoitoseurannan mukaiset seurannat.
Ensimmäiset hoitoseurannat kohteilla on tehty v. 2013. Hoitotoimien aloittamisen
jälkeen toisto 3 – 5 vuoden välein.
Aluksi vuosittain, myöhemmin harventuen

Siperianvehnä

Kartta
Seurantamenetelmä

Uhanalaiskortti
Kohteiden valokuvaaminen
vakiopaikoista.
Uhanalaiskortti

Tulvaniityn hoitotoimien
Hoitotoimia seuraavana vuonna, myöhemmin harventuen.
vaikutusseuranta
Selvitys- ja tutkimustarpeet
Mahdollisuuksien mukaan perhoskartoituksen toistaminen. Hoitotoimenpiteiden vaikutusten seurannan osalta tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan myös putkilokasvien,
hyönteisten ja sienten lajiryhmiä.
Viestintä
Kaikille hoitokohteille viedään kohteiden hoidosta kertovat maasto-opasteet Luonnonhoito-Life –hankkeen ajaksi.

Lisätiedot
Hoitotoimenpiteet aloitetaan vuonna 2015.
Hoitotoimenpiteet ja lajien seurantatiedot tallennetaan Hertta-tietokantaan.

LÄHTEET
Heikura, M. 2012: Luonnonhoito-LIFE –hankkeen perhoskartoitus Oulangan kansallispuistossa vuonna 2012. –Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut, Pohjanmaa. 38 s.
Hellström, K. 2008: Oulangan kansallispuiston putkilokasviseurantakooste. –Raportti. Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut.15 s.
Kokkonen, K. 2012: Kolin, Telkkämäen ja Oulangan sienikartoitukset 2012. –Raportti. Metsähallitus, luontopalvelut, Etelä-Suomi. 11.3.2013. 23 s.
Martikainen, P. 2013: Oulangan tulvaniittyjen kovakuoriaisselvitys 2012. – Raportti (asianumero MH 1269/2013/04.01). Metsähallitus, luontopalvelut, Pohjanmaa, 28.2.2013. 23 s.
Metsähallitus 2010: Oulangan hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos 21.12.2010. Vantaa. 152 s (vahvistettavana Ympäristöministeriössä).
Niemelä, M. 1999: Oulangan kansallispuiston perinnemaisemakohteiden hoitosuunnitelma. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B No 52.
SIPARK Oy 2008: Rakennusperinnön inventointi- ja korjaussuunnitelmat, Oulangan kansallispuisto.
Soininmäki, M. 1998: Perhosinventoinnit Oulangan kansallispuistossa ja sen ympäristössä 1998. –Raportti. Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut. 24 s
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LIITE 14 Näkymiä tulvaniittykohteilta.

Kuva 1. Kiekerönniva W –tulvaniitty. Näkymä kuvion pohjoisosasta kohti etelää.

Kuva 2. Nauvannivan tulvaniitty. Näkymä kuvion itäosasta kohti länttä.

Kuva 3. Kulmakkopuro NE –tulvaniitty. Näkymä kuvion NE-osasta kohti SW.

Kuva 4. Kulmakkopuro N –tulvaniitty. Näkymä kuvion NE-osasta kohti SW.
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Kuva 5. Aroniemi E –tulvaniitty. Näkymä kuvion SW-osasta kohti NE.

Kuva 7. Horsmamutka SW –tulvaniitty. Näkymä kuvion NW-osasta kohti S.

Kuva 6. Juhtipuro W –tulvaniitty. Näkymä kuvion keskiosasta kohti SE.

(© Metsähallitus / Ulla Ahola 2013)
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LIITE 15. Näkymiä suunnitelluilta sinikuusaman hoitokohteilta.

Kuva 8. Sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE. Oranssien kuitunauhan pätkien kohdalla on
sinikuusaman vesoja. Osa pääkasvustoa näkyy kuvan oikeassa laidassa, jossa lajia kasvaa lehtipuuston
joukossa. Kuvan henkilö seisoo tulvaniityn S-päässä. Näkymä havaintopaikan W-puolelta NE-suuntaan.

Kuva 9. Sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE. Näkymä rannan puolelta SW-suuntaan
kohti edellisen kuvan kuvauspistettä.
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Kuva 10. Sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE. Kasvuston N-päätä. Pieni mutta
hyväkuntoinen vesa korkean heinikon joukossa. Edessä steriilejä kielon lehtiä.

Kuva 11. Sinikuusaman havaintopaikka Pitkäniemi SE. Rannan pääkasvustoa. Melko iso, huonokuntoinen pensas,
jonka lehdissä on keltalaikkuisuutta.
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Kuva 12. Sinikuusaman havaintopaikka Horsmamutka SW c. Hyväkuntoinen yksilö kasvaa
nuoren kuusen tyvellä melko valoisassa paikassa keskellä vanhaa tulvaniittyä.

Kuva 13. Osa sinikuusaman havaintopaikkaa Horsmamutka SW a, pensas E (liite 13).
Pensas on koko esiintymän kookkain, 160 cm korkea yksilö, joka kasvaa valoisalla paikalla
metsänlaiteella.

41

Kuva 14. Sinikuusaman havaintopaikan Horsmamutka SW a keskivaiheilta. Kuvattu
metsänlaiteelta SSE-suuntaan, jossa kosteikon takana näkyy keväistä tulvaniittyä. Oikeassa
alakulmassa on lehteen puhkeamassa olevia sinikuusamia. Pensaiden ja tulvaniityn välisessä
juotissa olevat puut kaadetaan.

Kuva 15. Sinikuusaman havaintopaikan Horsmamutka SW a pohjoisosaa. Vanhalla
rantapenkalla metsän laidassa oleva laaja, yhtenäinen sinikuusamakasvusto.

(© Metsähallitus / Tiina Laitinen 2013)
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