
 

Räkäsuon (FI1106602) perinnebiotooppien hoitosuunnitelma 
Ulla Ahola 

Metsähallitus 

Pohjanmaan luontopalvelut 2013 

 

 
 

                                    
 

Luonnonhoito-Life (LIFE10NAT/FI/048) 



2 

 

SISÄLLYS 
  

1  Yleiskuvaus ................................................................................................................................................................................................................................ 3 

LIITE 1. Yhteenveto lausunnoista ja YSA-alueiden maanomistajien muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. ...................... 5 

LIITE 2. Räkäsuon suunnittelukohteen sijainti. .................................................................................................................................................................... 6 

2  Alueen nykytila; yhteenveto .................................................................................................................................................................................................... 7 

LIITE 3. Sarviselän vanha ilmakuva (vasemmalla) sekä rakennusten, luonnonniittyjen ja peltojen sijainti alueella 1940-50 -luvulla. .................. 9 

2A  Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit ................................................................................................................................................... 10 

LIITE 4. Suunnitelman toimenpidealueen (kuviot 88.8, 889.27, 88.9 ja 889.26) ja sen lähiympäristön Natura-luontotyypit. ............................... 11 

2B  Muut luontotyyppitiedot ....................................................................................................................................................................................................... 12 

2C  Lajisto .................................................................................................................................................................................................................................... 14 

3  Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet ..................................................................................................................................................................... 16 

LIITE 5. Suunnitellut toimenpiteet ja niiden tavoite Räkäsuon toimenpidealueella. ..................................................................................................... 18 

LIITE 6. Kulkureitti hoitokohteelle. ........................................................................................................................................................................................ 19 

LIITE 7. Haasian ja pieleksen rakentamisohjeet. ............................................................................................................................................................... 20 

4  Toimenpiteet ja kustannukset ............................................................................................................................................................................................... 21 

5A  Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen ............................................................................................................................................................................... 22 

5B  Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön ..................................................................................................................................................... 23 



3 

 

 

1  Yleiskuvaus 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Yleissijaintikartta: 
Pakollinen LIITE 2. 

Lausuntoyhteenveto                                LIITE 1. 
YSA-alueiden rauhoi-
tusmääräykset 

 Muu liitekartta  

Suunnittelualueen nimi Räkäsuo 

Pinta-ala (ha) Natura-alueen pinta-ala Natura-
tietokannan mukaan 1920 ha. SutiGis-
järjestelmän mukainen Natura-ala 2630 
ha. Natura-alueesta noin 750 ha on 
yksityisomistuksessa. Hoidettava ala 
noin 1 ha. 

josta vettä (ha) 1,2 ha (luontotyyppi pikkujoet ja purot) 

Maakunta Pohjois-Pohjanmaa Kunta Utajärvi, Muhos, Oulu Kunnan osa  

Alueyksikkö POLP 

Tekijä(t) Ulla Ahola 

Suunnitelman tavoite / tavoitteet Perinnemaiseman hoito 

Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyttölk  
Pinta-ala, 
(ha)1) 

Perustettu 2) Lisätietoja 

FI1106602 Räkäsuo luonnonsuojeluohjelmien alue 2630   

FI1106602 YSA 118333 muu lsa 46,3   

FI1106602 YSA 203700 muu lsa 12,5   

FI1106602 YSA 204200 muu lsa 0,6   

FI1106602 YSA 113510 muu lsa 675   

FI1106602 YSA 203867 muu lsa 18,6   

Erityisarvot  Luokka / arvo Pinta-ala (ha) 

   

   

Kaava  Merkintä 

  

  

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Vuosi  Dnro Kattavuus 

Luontotyyppi-inventointi 2006-2010  99 % 

Räkäsuo, Soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma 2008 5991/42/2008 Koko Rakäsuon Natura-alue 

Metsähallitus, linnuston linjalaskennat 2007   

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha 1,3 
Suunnitel-
man dnro 

MH 3209/2014/04.02 
(Lausuntopyynnön Dno 
 3138/42/2012) 
 
 
 
 

Julkinen osittain 

Salatut liitteet 1 kpl 
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Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 

Tapahtuma Päiväys Henkilö / organisaatio 

Suunnitelman kommentoiminen 22.3.2013 Päivi Virnes / Metsähallitus 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausunto: lausuntopyyntö 
lähetetty 11.4.2013. Lausuntoa ei ole saatu 10.6.2014 mennessä. 
ELY-keskusta on informoitu suunnitelman toteutuksen 
käynnistämisestä 23.6.2014.  

  

Pohjanmaan luontopalveluiden aluepäällikön hyväksymispäätös 11.6.2014 Pirkko Siikamäki 

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 

   

   

   

Lisätietoja 

Räkäsuo on SPA/SCI-alue, mutta se ei kuulu kansallisiin suojeluohjelmiin. Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena. Hoidettava kohde kuuluu 
Luonnonhoito Life-hankkeeseen. Yksityisille suojelualueille ei suunnitella hoitotoimenpiteitä. 
 

1) suunnittelualueella oleva pinta-ala. 2) YSA-alueella päätöspäivä. 
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LIITE 1. Yhteenveto lausunnoista ja YSA-alueiden maanomistajien muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. 
 

Esitetty muutosehdotus Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan 
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LIITE 2. Räkäsuon suunnittelukohteen sijainti.   

 
Natura2000 –alueiden nimet ja rajaukset sinisellä. 
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2  Alueen nykytila; yhteenveto 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai 
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita, jotka 
jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä. 

Alueen lyhyt yleiskuvaus 

Räkäsuo on laaja ja lähes luonnontilainen aapa- ja keidassoiden muodostama sekakompleksi. Suot ovat karuja tai keskiravinteisia. Etenkin alueen kahlaajalajisto on monipuolinen. 
Alueen kivennäismaat ovat olleet aiemmin pääosin normaalissa metsätalouskäytössä, mutta alueelta löytyy myös vähäisessä määrin luonnonmetsiä.  
 
Suunnittelu kohdistuu soitten ympäröimällä Sarviselänkankaalla sijaitsevalle noin hehtaarin laajuiselle niittykuviolle. Niittykuvio käsittää 1950-luvulle asti asutun Sarviselän talon 
pihapiirin sitä ympäröivine niittyalueineen. Niitty on heinittynyt ja osaksi rehevöitynyt, mutta myös pienruohovaltaisia osia on säilynyt. Niittyalueen reunaosiin on paikoin levinnyt 
kuusitaimikkoa. 

Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta 

Luontotyypit Räkäsuon Natura-alueen pinta-alaltaan laajimmat luontotyypit ovat: aapasuot (noin 76 % Natura-alueen pinta-alasta), keidassuot, puustoiset suot ja luonnonmetsät. 
Lisäksi pinta-alaltaan yhteensä noin 0,3 % Natura-alueen pinta-alasta on luontotyyppejä: pikkujoet ja purot, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, vaihettumissuot ja 
rantasuot sekä metsäluhdat.  
Vaikka niittykuvio on pinta-alaltaan vain 0,05 % koko Räkäsuon Natura-alueen pinta-alasta, on se luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä hoitokohde. 

Lajisto  

Liitekartta tai -taulukko  LIITE 3. Sarviselän vanha ilmakuva sekä rakennusten, luonnonniittyjen ja peltojen sijainti. 

Yhteenveto maankäytön 
historiasta tai alueen 
luonnosta aikaisemmin sekä 
vertailu nykyiseen 

Sarviselänkankaan länsipäässä on 50-luvulla ollut kaksi Rikkolan kantatilasta erotettua pientilaa: läntisempi näistä oli tuolloin Vimpareiden omistama 
Sarvela, ja sen itäpuolella oli Salowien omistama Sarviselkä.   
 
Suunnittelukohteena oleva niittykuvio on 50-luvulla ollut Salowien talon pihapiiri, jossa oli asuinrakennus, navetta, maakellari, kaivo ja tanssilava. 
Niittyalueelta ja läheisiltä suopelloilta niitettiin tuolloin luonnonheinää. Osalla nykyisestä niittyalueesta viljeltiin viljaa, perunaa ja juurikasveja. 
Lannoitteena käytettiin karjanlantaa. Sekä Saloweilla että Vimpareilla oli yksi lehmä ja hevonen. Jossakin vaiheessa 50-luvulla alueella pidettiin 
aitauksessa ajoporoja.  
 
Vakituiset asukkaat muuttivat pois Sarvikankaan alueelta 1950-luvun lopulla. Niittyalueelta on vielä 60-luvulla niitetty heinää, joka kuljetettiin 
talviaikana Aittokylälle eläinten rehuksi. Niittykuvion poikki kulkenutta talvitietä on pidetty auki vielä 1980-luvulla. Viimeisen yksityisen omistajan 
aikaan pihapiirin rakennuksista oli jäljellä kellari, sauna ja kaivo. Saunarakennus on purettu ja kaivo täytetty 1980–90 -luvulla, ränsistynyt maakellari 
on yhä olemassa. (Tiedot on saatu haastattelemalla Eino Vimparia, Pekka Honkasta ja Pekka Pietiläistä.) 

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista) 

Erityisarvo Kartta         Lisätiedot 

Virkistyskäyttöä tai  
-rakenteita 

on  ei   

Erityisiä maisema-arvoja on  ei   

Muinaisjäännöksiä on  ei  Reiskan mukaan kuviolla on ollut v. 2006 seuraavat kulttuuriperintökohteet: ladonpohja, kiviaidan jäänteitä ja maakellari. Kesällä 
2012 näistä havaittiin maakellari ja kivikasoja.  

Suojelualueen rajan 
läheisyys 

on  ei  Osa kuviosta, jolle hoitotoimenpiteitä suunnitellaan, on Natura-alueen ulkopuolella luontopalveluiden hallinnassa olevalla maalla. LH-
Life rahoitusta voidaan käyttää vain Natura-alueella tehtäviin hoitotoimiin.   

Pohjavesialue on  ei   

Muita erityispiirteitä on  ei   

Uhanalaisia lajeja    Direktiivilajeja  ei Uhanalaisia 
luontotyyppejä 

 Natura 2000 –luontotyyppejä  
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Maanomistajan toiveet 
hoidosta 

 

Lisätietoja  
Suunnittelukohteeelta ei ole tiedossa uhanalaisia lajeja. 
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LIITE 3. Sarviselän vanha ilmakuva (vasemmalla) sekä rakennusten, luonnonniittyjen ja peltojen sijainti alueella 1940-50 -luvulla. 

 

 

 

 

 

 
 

 



2A  Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit.  

LIITE 4. Natura 2000 –luontotyyppikartta Liite  

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi 

N2000 –
luontotyypin 
koodi 

Luontotyyppi 1 ja 2) 
Luonto-tyyppi I Luonto-

tyyppi II 
Luonto-
tyyppi 
III 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkit-
tävä 

Ei mer-
kittävä 

FI1106602 3260 pikkujoet ja purot 1,23   1,23  1,15 0,08  

FI1106602 6270 runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,27 (tästä 0,3 
Naturan 
ulkopuolella) 

  1,27    1,27 

FI1106602 7110 keidassuot* 227,7   227,7  183,3 44,45  

FI1106602 7140 vaihettumissuot ja rantasuot 6,25   6,25  6,25   

FI1106602 7310 aapasuot* 2027,0   2027,0  1964 63,02  

FI1106602 9010 luonnonmetsät* 36,76   36,76  9,59 27,17  

FI1106602 91D0 puustoiset suot* 5,15 386,29  391,41 0,2 275,98 87,44 27,82 
FI1106602 9080 metsäluhdat* 0,26 0,23  0,49  0,32 0,17  

           

Natura 2000-
alueen koodi 

Natura 2000-
luontotyyppien 
peittämä alue, ha 

Inventoimaton alue, ha Pinta-ala 
yhteensä 
 
2667 

2306        

FI1106602 2306 n. 12 ha:lla inventointi-
tiedot perustuvat 
visuaaliseen tulkintaan 

Ei Natura-luontotyyppiä  361  

Selvitys luontotyyppitietojen 
eroavaisuuksista Natura 2000- 
tietokantalomakkeeseen 
nähden 

Tieto alueella esiintyvistä Natura-luontotyypeistä on täydentynyt luontotyyppi-inventoinneissa Natura-tietokantalomakkeiden 

koostamisen jälkeen. 

Yllä esitettyjen Natura-luontotyyppien yhteenlaskettu pinta-ala on 37 ha suurempi kuin SutiGis –järjestelmän ilmoittama Räkäsuon 

Natura-alueen pinta-ala (2630 ha). Syynä tähän on se, että pinta-ala laskelmassa on mukana Natura-rajauksen ulkopuolelle ulottuvia 

kuvion osia. 

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) suunnittelukohteella 

Luontotyyppi 
Pinta-ala, ha Uhanalaisuusluokka 3) 

Suomi Etelä-Suomi  

Tuoreet pienruohoniityt  CR CR 

Lisätietoja 

Räkäsuon Natura-alueelta ei ole inventoitu erikseen uhanalaisia luontotyyppejä. 
Suunnittelukohteen luontotyyppi on tulkittavissa tuoreeksi pienruohoniityksi, vaikkakin se nykytilassaan on heinävaltainen ja osaksi rehevöitynyt. 
 
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 4. Suunnitelman toimenpidealueen (kuviot 88.8, 889.27, 88.9 ja 889.26) ja sen lähiympäristön Natura-luontotyypit.  
 Punainen väkäviiva on Natura-alueen raja (väkäset kohti Natura-aluetta). Vihreä väkäviiva on yksityisen suojelualueen raja. Yksityisten 

suojelualueiden luontotyyppejä ei ole tässä esitetty. 
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2B  Muut luontotyyppitiedot  
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Inventointiluokka Kasvillisuustyyppi Liite   

Inventointiluokka Pinta-ala (ha) Osuus (%) Kasvillisuustyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%) 

232 (kuiva kangas) 3,16 0,12 variksenmarja-kanervatyyppi   

241 (kuivahko kangas) 159,9 6,0 variksenmarja-puolukkatyyppi   

242 (tuore kangas) 173,7 6,51 puolukka-mustikkatyyppi   

251 (lehtomainen kangas) 2,58 0,1    

311 (mätäspintainen korpi) 4,24 0,16 puolukkakorpi, mustikkakorpi, turvekangas   

312 (välipintainen korpi) 7,39 0,28 
ruoho- ja heinäkorpi, luhtanevakorpi, saranevakorpi, 
ruohoinen saranevakorpi   

313 (rimpipintainen korpi) 9,65 0,36 
ruoho- ja heinäkorpi, luhtanevakorpi, saranevakorpi, 
hieskoivuluhta   

321 (mätäspintainen räme) 483,2 18,11 

kangasräme, korpiräme, pallosarakorpiräme, 
ombrotrofinen tupasvillaräme, minerotrofinen 
tupasvillaräme, ombrotrofinen isovarpuräme, 
minerotrofinen isovarpuräme, minerotrofinen 
vaivaiskoivuräme, rahkaräme, keidasräme   

322 (välipintainen räme) 320,4 12,01 

pallosarakorpiräme, pallosararäme, ombrotrofinen 
tupasvillaräme, minerotrofinen tupasvillaräme, 
minerotrofinen vaivaiskoivuräme, rahkaräme, 
saranevaräme, ruohoinen saranevaräme, 
lyhytkorsinevaräme, kalvakkanevaräme, keidasräme   

323 (rimpipintainen räme) 125,7 4,71 
saranevaräme, lyhytkorsinevaräme, rimpinevaräme, 
keidasräme   

324 (vesipintainen räme) 75,59 2,83 keidasräme   

331 (välipintainen neva) 334,9 12,56 
ombrotrofinen lyhytkorsineva, minerotrofinen 
lyhytkorsineva, kalvakkaneva, saraneva   

332 (väli-rimpipintainen neva) 395,2 14,82 

luhtaneva, ombrotrofinen lyhytkorsineva, 
minerotrofinen lyhytkorsineva, kalvakkaneva, 
saraneva, kuljuneva, rimpineva   

333 (rimpipintainen neva) 517 19,39 
sara-  ja ruoholuhta, luhtaneva, rimpineva, ruohoinen 
rimpineva   

422 (puro, leveys < 2 m) 0,08 0,003 ei luokiteltu   

423 (pikkujoki, 2 – 5 m) 1,15 0,04 ei luokiteltu   

522 (tuore niitty) 1,27 0,05 tuore heinäniitty   

662 (tiet) 0,47 0,02    

686 (ojat) 0,68 0,03    

Inventoimatta   
*) 

Ei inventointiluokkaa> 50  

Yhteensä (ha) 2667 100 Yhteensä (ha)   
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Lisätietoja 

 

Yhteenveto luontotyypeistä 

Räkäsuon Natura-alueen inventoidusta pinta-alasta noin 76 % on luontotyypiltään aapasoita ja vajaat 9 % keidassoita. Sekä aapa- että keidassuot ovat pääosin 
edustavuudeltaan hyviä. Keidas- ja aapasoiden kanssa päällekkäisenä luontotyyppinä esiintyy puustoisia soita. Soista yli puolet on väli- ja rimpipintaisia nevoja, noin kolmannes 
on mätäs- ja välipintaisia rämeitä. Korpityyppejä on yhteensä alle 1 % soista. Luonnonmetsiä on noin 1,4 % inventoidusta pinta-alasta ja ne ovat pääosin edustavuudeltaan 
merkittäviä. Muita alueella esiintyviä luontotyyppejä ovat pikkujoet ja purot, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, vaihettumissuot ja rantasuot sekä metsäluhdat, joita on yhteensä 
noin 0,3 % inventoidusta pinta-alasta.  
 
Suunnittelukohteena oleva kuvio on Natura-luontotyyppiä runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt ja se on pinta-alaltaan noin 0,05 % koko Räkäsuon Natura-alueen pinta-alasta. 
Nykytilassaan niittykuvion edustavuusluokka on Ei merkittävä. 
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2C  Lajisto 1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Liite   LIITE 8. Salassapidettävät lajit. 

Natura 2000- 
aluekoodi 

Laji1) 

Suojelustatus 

Elinympäristö  
Isäntä- / 
ravintokasvi 

Vieraslaj
i 7) D2) 

e/u3) 

 ls-asetuksen 
uhanal. 2013  

R4) U5) 

Muu 
status6) 

FI1106602 Helmipöllö (Aegolius funereus) I  x NT     

FI1106602 Hiiripöllö (Surnia ulula) I  x      

FI1106602 Huuhkaja (Bubo bubo) I  x NT     

FI1106602 Kaakkuri (Gavia stellata) I  x NT     

FI1106602 Kalatiira (Sterna hirundo) I  x      

FI1106602 Kapustarinta (Pluvialis apricaria) I  x      

FI1106602 Kurki (Grus grus) I  x      

FI1106602 Lapinpöllö (Strix nebulosa) I  x      

FI1106602 Laulujoutsen (Cygnus cygnus) I  x      

FI1106602 Liro (Tringa glareola) I  x      

FI1106602 Mehiläishaukka (Pernis apivorus) I u x VU     

FI1106602 Metso (Tetrao urogallus) I  - NT     

FI1106602 Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) I  x      

FI1106602 Palokärki (Dryocopus martius) I  x      

FI1106602 Pohjantikka (Picoides tridactylus) I  x      

FI1106602 Pyy (Tetrastes bonasia) I  -      

FI1106602 Sinisuohaukka (Circus cyaneus) I u x VU     

FI1106602 Suokukko (Philomachus pugnax) I u x EN     

FI1106602 Suopöllö (Asio flammeus) I  x      

FI1106602 Uivelo (Mergellus albellus) I  x      

FI1106602 salassapidettävä laji         

FI1106602 salassapidettävä laji         

FI1106602 Valkolehdokki (Platanthera bifolia)   x   mm. lehtomaiset metsät, 
kosteat niityt ja metsäaukiot 
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Selvitys tietojen eroavaisuuksista 
Natura 2000 -
tietokantalomakkeeseen nähden 

 

Yhteenveto Räkäsuon Natura-alueella pesii hyvin edustava avosoiden lintulajisto ja myös huomattavan monipuolinen metsälajisto. Räkäsuon 

linnuston v. 2007 linjalaskennassa ei havaittu suunnittelukohteen läheisyydessä direktiivilajeja, uhanalaisia tai muuten suunniteltujen 

toimenpiteiden kannalta erityistä huomioita vaativia lintulajeja.  

Suunnittelukohteena olevalla niittykuviolla ei esiinny uhanalaisia lajeja (Hertta-tietokanta 19.2.2013) eikä direktiivilajeja. Kuvion 

reunaosissa esiintyy valkolehdokkia, joka on rauhoitettu laji. 

Lisätiedot  

1) Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
2) D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji 
3) e = erityistä suojelua tarvitseva laji , u = uhanalainen laji 
4) R = rauhoitettu laji  
5) U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä pidettävä, 

RT = Alueellisesti uhanalainen 
6) H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu 
7) Vain poistettavat vieraslajit merkitään 
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3  Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

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

Kartat 

Pakolliset: Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpide-kartta Liitekarttoja 3 kpl  LIITE 5. Toimenpiteiden tavoite ja toimenpiteet. LIITE 6. Kulkureitti hoitokohteelle, 
LIITE 7. Haasian ja pieleksen rakentamisohje 

Toimenpiteiden 
tavoite 

Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä niittyalueen lajirikkautta ja hoitaa maisemaa. Hoitotoimenpiteiden ansiosta tällä hetkellä edustavuudeltaan ei merkittävän 
heinittyneen ja osaksi rehevöityneen niityn kasvillisuus muuttuu vähitellen pienruohovaltaiseksi niityksi. Hoidon jatkuessa luontotyypin ”runsaslajiset kuivat ja 
tuoreet niityt” ominaispiirteet vahvistuvat ja edustavuus paranee.  

Tavoite Pinta-ala, ha 

Avoimen perinneympäristön hoito 1,3 ha (josta 0,3 ha Naturan ulkopuolella) 

  

Yhteensä 1,3 

Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1) 1,3 Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)  

Tavoite Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide Niitto ja haravointi 934 Osasto ja 
kuvio/kuviot 

Osasto 194 
Kuviot 889.27, 
88.8, 88.9  
ja 889.26 

Pinta-
ala, ha 

1,3 Priorisointi 

3) 
1 

Kunnostusraivaus 958 Osasto 194 
Kuviot 88.8 ja 88.9 

 0,15  1 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

Tuoretta niittyä pohjoisosistaan loivasti pohjoiseen ja eteläosistaan etelään viettävässä rinteessä. Niitty on kasvillisuustyypiltään pääosin lähinnä heinäniittyä, jonka 
runsaimpina lajeina ovat mm. nurmipuntarpää, nurmirölli ja koiranputki. Niityn länsi- ja eteläpäässä on pienialaisia pienruoholajistoltaan monipuolisempia laikkuja, 
joiden lajistoa ovat mm. kissankello, siankärsämö, pikkulaukku, tuoksusimake, päiväkakkara, niittymaarianheinä ja nurmitatar. Niityn reunaosissa esiintyy 
valkolehdokkia. Niittyalueen länsi- ja pohjoispäässä on isohko vadelma- ja nokkoskasvusto sekä pohjoisosassa suurruohoista niittyä (huopaohdake, korpikastikka). 
Niityllä on harvakseltaan kuusen taimia, tiheämpiä taimikeskittymiä on etenkin niittyalueen länsireunassa. Niityllä on jokunen vanha pihlaja ja koivuryhmiä sekä 
reunaosissa haaparyhmiä, joiden ympärillä on kuollutta haapavesakkoa. Niityllä on maakellarin jäänteet ja useita kivikasoja, joista osa on kiviaidan jäänteitä. (sekä 
mahdollisesti ladonpohjan jäänteet?). 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Niittyalueelle levittäytyneet ja niityn reuna-alueilla kasvavat (etenkin kuviolla 88.8) kuusen taimet raivataan raivaussahalla. Kaikki alle 6 metrin korkuiset kuuset 
poistetaan (ja mahdollisesti joitakin isompiakin). Kuvioiden 889.27 ja 889.27 väliseltä puustoiselta alueelta (kuvio 88.9) raivataan suurin osa puustosta. Alue 
tarkistetaan ennen hoitotoimien aloittamista, ja merkitään alueelle jätettävät puut. Raivatut puut kasataan niittykuviolle kasvistollisesti vähäarvoiselle alueelle ja 
poltetaan. Osa raivatuista puista säästetään ns. haasian rakentamista varten.  Mikäli katsotaan tarpeelliseksi kaataa alueelta isompia puita, pyritään ne kaatamaan 
niin, että ne jäävät lahopuuksi viereiselle metsäkuviolle (kuvio 889.28). 
 
Niittyalue niitetään miestyönä viikatteella ja (ainakin peruskunnostusvaiheessa) rehevimmiltä osiltaan raivaussahalla. Ensimmäisenä hoitovuotena olisi eduksi 
niittää alue ainakin rehevimmiltä osiltaan kaksi kertaa kesässä: 1. kerta keskikesällä ongelmakasvien (nokkonen, vadelma, nurmilauha, koiranputki) kukinnan 
aikaan ja 2. kerta elokuussa. Seuraavina kesinä kerran kesässä niitettäessä, on sopiva niittoajankohta heinä-elokuun vaihteessa niittykasvien siementen 
kypsyttyä. Myöhempinä hoitovuosina voitaisiin niittoajankohtaa siirtää elokuun lopulle, jotta perhosten ja muiden hyönteisten toukkien ja aikuisten ravinnonsaanti 
tulisi turvatuksi. 
  
Niittojäte korjataan ja kasataan kunnostusraivauksessa kaadettujen puiden rungoista rakennetulle yksinkertaiselle ”haasialle” tai ”pielekselle” (ks. LIITE 6), josta 
eläimet voivat syödä sitä talviaikaan. Haasian ympäristöä tarkkaillaan vuosittain, ja mikäli lahoavaa kasvimassaa kertyy suuria määriä, siirretään se 
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jatkokompostoitumaan läheiselle metsäkuviolle. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Niittyalueelta on poistettu korkeakasvuinen ruoho- ja heinäkasvillisuus sekä vadelmapensaikko. Vuosittain toistuvan niittoaineksen poiskeruun ansiosta maaperän 
ravinteisuus vähenee vähitellen. Matalakasvuinen niittylajisto hyötyy varjostavan kasvillisuuden poistosta ja valtaa vähitellen lisää elintilaa. Korkeakasvuisen 
kasvillisuuden kilpailumahdollisuudet heikkenevät ja se taantuu vähitellen. Niityillä elävät päivä- ja pikkuperhoset, mesipistiäiset ja kovakuoriaiset runsastuvat 
vähitellen. 
 
Taimikon raivauksen ja niittykasvillisuuden mataloitumisen ansiosta näkymät niittykuviolla ovat avartuneet. Yksittäiset lehtipuut ja puuryhmät nousevat esiin niityn 
elävöittäjinä. 

Lisätiedot Mikäli alueelta löytyy ladonpohjan jäänteet, raivataan sen ympäristöstä varovaisuutta noudattaen pensaat ja puiden taimet. Samoin menetellään maakellarin ja 
kivikasojen (kiviaidan jäänteet) ympäristössä. 
 Valkolehdokin esiintymien sijainti niityn reunaosissa olisi hyvä selvittää niiden kukkismisaikaan kesä-heinäkuussa ennen hoitotoimenpiteiden aloittamista, ja 
huomioida lajin olemassaolo hoitotoimenpiteiden yhteydessä. 

Tavoite  Toimenpide  Osasto ja 
kuvio/kuviot 

 Pinta-
ala, ha 

 Priorisointi 

3) 
 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 

 

Toimenpiteen 
kuvaus 

 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

 

Lisätiedot  
 

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 5. Suunnitellut toimenpiteet ja niiden tavoite Räkäsuon toimenpidealueella.  

Punainen väkäviiva on Natura-alueen raja. 
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LIITE 6. Kulkureitti hoitokohteelle. 
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LIITE 7. Haasian ja pieleksen rakentamisohjeet. 
 
http://www.amk.fi/opintojaksot/500/1082966698467/1142522470443/1142526382391/1142538057652.html 
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4  Toimenpiteet ja kustannukset  
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. 

Näiden avulla pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.  
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Kunnostusraivaus Henkilötyö  1 194 

88.8, 
88.9, 
lisäksi 
osia 
kuvioista 
889.27 ja 
889.26 noin 0,2  

5 miestyöpäivää 
= 40 h  

Kuusitaimikon raivaus, oksien ja runkojen kasaaminen ja 
poltto. Huom! Osa rungoista säästetään haasian 
rakentamista varten. 

Niitto ja haravointi Henkilötyö 

1.(-2.) hoitovuotena kesä-
heinäkuun vaihteessa ja 
elokuussa. Myöhempinä 
vuosina heinä-elokuun 
vaihteessa vuosittain. 1 194 889.27 1.3  

n. 22 – 24 
miestyöpäivää / 
niittokerta = 176 
– 224 h 

 
Niitetään viikatteella ja etenkin hoidon alkuvaiheessa 
rehevöityneiltä osiltaan (mm.vadelmapensaikot) 
raivaussahalla. Niittojäte haravoidaan ja kootaan 
niittyalueelle rakennettuun haasiaan. 

          

          

          

          

          

          

          

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto 

Puutavaralaji Määrä m3 Puutavaralaji Määrä m3 kustannustekijä Työpäiviä Muu 

       

       

       

       

Lisätiedot 

Kustannukset: 5 mtpv  x 250 € = 1250 € + 23 mtpv x 212 €= 4876  -> yhteensä 6126 €.   
Mikäli tehdään talkootyönä (Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojelupiiri)  n. 6,5 €/tunti: 264 h x 6,5 €  = 1716 € 
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella 
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5A  Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset 
että mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä 
lintudirektiivin liitteen I lajeihin. 

Natura 2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 –luontotyyppi  tai di-
rektiivilaji 1) 

Direktiivin lii-
te (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

FI1106602 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet 
niityt 

 Niitto ja haravointi 
Kunnostusraivaus 

+ Nykyisin heinävaltaisen ja osaksi rehevöityneen niityn pienruoholajisto 
hyötyy niittohoidosta ja näin luontotyypin edustavuus paranee 
vähitellen hoidon jatkuessa. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Natura 2000-luonto-

tyypit tai direktiivilajit, 

joihin toimenpiteillä 

ei arvioida olevan 

vaikutuksia. 

pikkujoet ja purot, keidassuot, vaihettumissuot ja rantasuot, aapasuot, luonnonmetsät, puustoiset suot, metsäluhdat, kaikki kaavakkeen 2C 
lintudirektiivin lajit. 

Natura 2000-

vaikutusten 

arvioinnin 

tarveharkinta 

perusteluineen 

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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5B  Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön 
1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset

5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto 

Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät liity 
alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon (esim. 
kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön. 

Toimenpiteen 
tavoite 

Toimenpide Vaikutuksen kohde Kohden-
tuminen  

Vaikutuksen tarkempi kuvaus  
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa) 

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi 
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(kuvio/
osa-
alue) 

Kuvaus Kuvaus 

Avoimen 
perinneympärist
ön hoito 

Kunnostusrai
vaus 

Raivaustähteiden poltto 

x x 

 Raivaustähteiden poltossa vapautuu 
ravinteita polttopaikan ympäristöön. 

Poltosta vapautuu ravinteita vain 
ensimmäisenä hoitovuotena. 
Polttopaikka valitaan niin, ettei siitä ole 
merkittävää haittaa. 

Avoimen 
perinneympärist
ön hoito 

Niittotähteen 
korjuu 
haasioihin 

Haasian ympäristö 

x  

 Haasiaan ja sen ympärille kertyy 
vuosien myötä lahoavaa heinää, josta 
vapautuu ravinteita niitylle. 

Haasiaan kertyvän heinän määrää 
tarkkaillaan ja poistetaan sitä 
tarvittaessa ennen uuden niitoksen 
lisäystä. Ylimääräinen heinä 
kompostoidaan läheiselle metsäkuviolle 
sopivaan paikkaan. 

        

        

        

        

        

Liite  

Lisätietoja 
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6 
 

Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä 1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

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 / osa-alue Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 

 Perinnebiotooppien 
hoitoseuranta, johon sisältyy 
visuaalinen seuranta 

Ennen hoitotoiimien aloitusta ja  sen jälkeen 3 – 5 vuoden 
välein toistaen. 

Perinnebiotooppien hoitoseurantalomake 

    

    

    

    

    

    

    

Selvitys- ja tutkimustarpeet 

 

Viestintä 

Kun hoitotoimet aloitetaan, sopivaan maaston kohtaan niittyalueen molempiin päihin viedään hoitotoimista ja Luonnonhoito-Lifesta kertova maasto-opaste. 

Lisätiedot 
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