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1  Johdanto 
Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Olvassuota, Natura 2000 -suojelualueverkostoon koo-
dilla FI 1103829 kuuluvaa aluetta. Olvassuon Natura-alueen runkona on Olvassuon luonnonpuisto 
(5958,3 ha) ja Oravisuon–Näätäsuon–Sammakkosuon soidensuojelualue (6456,3 ha), jotka kum-
pikin on perustettu 1982 (lait 676/81 ja 674/81). Rajaukseen kuuluu myös Leväsuon–Kärppäsuon 
soidensuojelualue (2251,2 ha), joka on perustettu 1988 (laki 851/88). Näiden luonnonsuojelulailla 
suojeltujen osien lisäksi kokonaisuuteen sisältyy osa maa-aineslailla suojellusta Kälväsvaaran–Iso 
Palovaaran harjujensuojeluohjelma-alueesta (1251,6), joka on perustettu 1984. Kälväsvaaralla on 
myös metsälailla suojeltuja kohteita 152,2 ha. Lisäksi Olvassuon Natura 2000 -alueeseen sisältyy 
useita soidensuojeluohjelma-alueita, jotka on hankittu liitettäväksi em. suojelualueisiin. Huomat-
tavimpia näistä alueista ovat luonnonpuiston itäpuolella Iso Tupakkisuon alue ja länsipuolella 
Pikku Olvasjärven alue. 

1.1  Olvassuon Natura 2000 -alueen kuvaus ja sijainti 

Olvassuon Natura-alue sijaitsee Oulun läänissä, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien ra-
jalla. Alueen pinta-ala on 27 073 hehtaaria, josta suurin osa on Pudasjärven kunnan alueella. Alu-
een eteläkärki kuuluu Utajärven kuntaan ja osa alueen kaakkoiskulmasta Puolangan kuntaan. Ol-
vassuon Natura 2000 -alueen sijainti näkyy kuvassa 1. Olvassuon alueen hallinnasta ja hoidosta 
vastaa Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. 

 
Kuva 1. Olvassuon sijainti. © Genimap Oy, Lupa L5293, © Maanmittauslaitos 1/MYY/06,  
© Suomen ympäristökeskus 2006, © Metsähallitus 2006. 
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Olvassuon alueesta 99,9 % on valtion omistuksessa. Natura-rajauksen sisällä on yksi yksityis-
maalle perustettu luonnonsuojelualue: Ryömän luonnonsuojelualue (YSA200009), jonka pinta ala 
on 33 ha. Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma ei koske kyseistä aluetta. Suunnittelualue ja sen hal-
linnollinen jakautuminen eri suojelualueisiin ja suojeluohjelmiin näkyvät kuvassa 2. 

  

 

Kuva 2. Olvassuon suunnittelualueen jakautuminen lakisääteisiin suojelualueisiin. © Maanmittauslaitos 
1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006, © Metsähallitus 2006. 

Olvassuo on laaja ja luonnonsuojelullisesti erittäin merkittävä, erämaaluonteinen alue pohjois-
pohjanmaalaista aapasuo-, metsä- ja jokiluontoa. Luonnonsuojelullisen merkittävyytensä vuoksi 
Olvassuo on mukana useassa kansainvälisessä luonnonsuojeluohjelmassa. Se on mm. IBA-alue 
(Internationally Important Bird Area) ja Euroopan neuvoston soidensuojeluohjelmakohde sekä 
kansainvälisen soidensuojeluohjelman Project Telma -kohde. Vuonna 2004 Olvassuo valittiin 
myös kansainväliseen kosteikkoluontoa suojelevaan RAMSAR-ohjelmaan. Euroopan unionin 
lintudirektiivin mukaan Olvassuo on myös erityisen merkittävä linnustonsuojelukohde, eli SPA- 
alue. Samalla Olvassuo on myös luontodirektiivin mukainen luontotyyppien ja lajien suojelun 
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kannalta tärkeä SCI-alue. Lisäksi Olvassuota on kansallisesti kaavailtu esitettäväksi Unescon 
maailmanperintökohteiden luetteloon. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen yhteis-
työnä laatimassa arvokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön priorisointia käsittelevässä kirjas-
sa Olvassuota suunnitellaan kehitettäväksi monipuolisella palveluvarustuksella yhä suuremman 
yleisön tuntemaksi luontokohteeksi (Anonyymi 2001). Kirjan mukaan kävijämäärien kasvusta 
johtuva luontoarvojen vaarantuminen pitää pyrkiä ehkäisemään huolellisesti suunnitelluilla ja 
toteutetuilla retkeilyrakenteilla. 

1.2  Suunnittelutilanne ja -prosessi 

Suunnitelman laadinnassa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan Olvassuon aluetta koskeva, 
17.2.2005 vahvistettu maakuntakaava, sekä Kainuun alueen maakuntakaava sikäli kun Olvassuon 
alue yltää Puolangan kunnan alueelle. Maakuntakaavassa Olvassuo on varattu luonnonsuojelu-
tarkoituksiin luonnon monikäyttöalueena, mikä käytännössä tarkoittaa alueen virkistyksellisten 
arvojen erityisen huolellista huomioon ottamista. Kälväsvaaran alue on lisäksi merkitty kaava-
ehdotuksessa yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeäksi tai siihen soveltuvaksi alueeksi. 
Olvassuon ja sen lähiympäristön sijoittuminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan on nähtä-
vissä liitteessä 5. 

Olvassuon luonnonpuistolla on voimassaoleva, 16.2.1994 annettu järjestyssääntö. Luonnon-
suojelulain 1996/1096 19 §:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittava kansallis-
puistoille, mutta se voidaan laatia myös luonnonpuistolle ja muille luonnonsuojelualueille. Laki 
eräiden valtion omistamien alueiden muuttamisesta soidensuojelualueiksi (851/1988) annettiin 
30.9.1988. Lain nojalla annetussa asetuksessa (852/1988) todetaan, että soidensuojelualueen hoi-
toa ja käyttöä varten laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma. Olvassuon Natura 2000  
-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on tärkeää alueen suuren luonnonsuojelullisen 
merkityksen vuoksi. Suunnitelman avulla alueeseen kohdistuvat uhat ja lisääntyvä käyttöpaine 
saadaan hallintaan alueen luonnonsuojelullista arvoa vaarantamatta. 

Olvassuon alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitettiin vuonna 2002, jolloin käyn-
nistyi Metsähallituksen toteuttama Suometsäerämaa Life -hanke. Jatkossa hankkeesta puhuttaessa 
käytetään lyhennettä SME Life. Hankkeen päärahoittaja on EU:n Life luonto -rahasto. Hanke-
suunnitelman keskeisenä tavoitteena oli sovittaa yhteen projektialueisiin kohdistuvat erilaiset 
maankäytölliset odotukset toteuttamalla hoito- ja käyttösuunnitelmat kaikille projektikohteille: 
Litokairaan, Olvassuolle ja Iso Tilansuo–Housusuolle. Projektin kuluessa tehtiin Olvassuon alu-
eesta selvityksiä, joiden tavoitteena oli luoda kokonaiskuva alueen historiasta ja nykytilasta sekä 
kulttuurihistoriallisesta että luonnontieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Tämä hoito- ja käyt-
tösuunnitelma pohjautuu paljolti näihin selvityksiin, mutta myös alueelta aiemmin kerättyyn tie-
toon. 

Osana SME Life -hanketta järjestettiin projektin kuluessa Metsähallituksen osallistavan suunnitte-
lun periaatteiden mukaisesti kuulemistilaisuuksia, joissa kaikki halukkaat saivat kertoa mieli-
piteensä alueen tulevaisuudesta. Nämä avoimet yleisötilaisuudet järjestettiin kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisen kierroksen tilaisuuksissa saatiin alueiden historiasta ja aiemmasta käytöstä paljon 
tietoa, jota tässä suunnitelmassa on hyödynnetty. Toisella kierroksella haettiin hyväksyntää hoito- 
ja käyttösuunnitelman linjauksille. Nämä mielipiteet kirjattiin lähes autenttisina osallistamis-
taulukkoon (ks. liite 2). Kuulemistilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan seitsemän kappaletta suunni-
telma-alueen eri puolilla. 
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Tämän suunnitelman on laatinut Suometsäerämaa Life -hankkeen projektiryhmä, johon kuuluivat 
Olli Lipponen, Mika Lehto, Teija Turunen ja Mari Wiiskanta. Projektin ohjausryhmässä olivat 
mukana edustajat hankealueen kunnista sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksista. Ohjausryhmä toimi samalla hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimista tukeneena ulko-
puolisena asiantuntijatahona. 
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ALUEEN LUONTO JA TÄHÄNASTINEN KÄYTTÖ 

2  Luonto ja historia 

2.1  Yleiskuvaus 

Maisemallisesti ehjänä, tiettömänä ja ojittamattomana kokonaisuutena, sekä monipuolisen suo-
kasvilajistonsa ja suuren kokonsa vuoksi Olvassuo on ainutlaatuinen esimerkki koskemattomasta 
pohjois-pohjanmaalaisesta aapasuoluonnosta. Olvassuon merkittävyyttä lisää huomattavasti Käl-
väsvaaran harjujakso, jonka aikaansaama pohjavesivaikutus ja lähteisyys tekevät alueen soista 
hydrologisesti mielenkiintoisia ja monimuotoisia (ks. liite 3, Olvassuon alueen korkeuskäyrät). 
Kasvimaantieteellisesti Olvassuo kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen (Hämet-
Ahti 1988), ja alue on merkittävä myös metsien suojelun kannalta. Suokasvillisuuden aluejaossa 
Olvassuo kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen, jolle on tyypillistä välipintaisten soiden 
runsaus (Ruuhijärvi 1988). Alueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Erityisen arvokas on Ol-
vassuon suolintulajisto. 

Suosaarekkeissa sijaitsevien metsien luonnontilaisuuden aste vaihtelee. Osalla metsäkuvioista on 
nähtävillä korkeita kantoja muistuttamassa vanhoista poimintahakkuista. Poimintahakkuiden li-
säksi Olvassuon alueen metsiä on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ehditty käsitellä tehokkaam-
minkin, mikä edelleen näkyy metsien luonnontilaisuuden asteessa. Toisaalta Olvassuon alueelta 
löytyy melko paljon myös hyvin luonnontilaisina säilyneitä metsiä. Alueella esiintyvien boreaalis-
ten luonnonmetsien edustavuus voidaan arvioida hyväksi. Tärkein edustavuutta alentava tekijä on 
järeän yli 30 cm paksun pitkälle lahonneen puun vähäinen määrä (Ala-Risku 2003), joka selitty-
nee metsien aikaisemmalla käyttöhistorialla. Vaikka alueen metsät eivät olekaan täysin luonnon-
tilaisia, lisää Olvassuon alueen metsiensuojelullista merkitystä sen sijainti keskellä Pohjois-
Pohjanmaan intensiivisen metsätalouden aluetta, jossa vanhoja metsiä on jäljellä enää hyvin vä-
hän. Suurin osa Olvassuon metsistä on mäntyvaltaisia, mutta kuusikoitakin on paljon. Metsien 
ikäluokkajakauma löytyy liitteestä 4. 

Olvassuon Natura 2000 -alue on Pohjanmaan aapasuovyöhykkeessä poikkeuksellisen laaja ja ehyt 
kokonaisuus (Kansallispuistokomitea 1976, Heikkilä ym. 2001). Alueen merkittävimmät suo-
kokonaisuudet ovat Olvassuo, Oravisuo–Näätäsuo–Sammakkosuo sekä Leväsuo–Kärppäsuo. 
Suotyypit näillä ovat pääosin oligo-mesotrofisia rimpi- ja saranevoja sekä rämeitä. Erityisen ar-
vokkaan Olvassuon kokonaisuudesta tekee sen laaja-alainen rehevyys ja erilaisten lettojen, erityi-
sesti koivulettojen, runsaus. Rehevyyden tärkeimpänä selittäjänä on lähteisyys. Lettoja esiintyy 
erityisesti Ison Olvassuon, Leväsuon, Soidinsuon ja Ison Karkusuon alueilla (Ala-Risku 2003). 
Myös muut suotyypit ovat Olvassuolla hyvin edustettuina. Alueen jokivarsilta löytyy reheviä ruo-
hokorpia, pohjoisosista keidassoita sekä itäosista melko runsaasti rinnesoita. 

Luonnonpuisto sijaitsee Olvassuon Natura 2000 -alueen keskiosassa ja on pinta-alaltaan 5958,3 
hehtaaria. Luonnonpuiston hoitoa ja käyttöä koskevat säännöt ja määräykset pohjautuvat puiston 
perustamisesta annettuun lakiin 674/81 eräiden valtion omistamien alueiden muuttamisesta kan-
sallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi, sekä em. lakiin pohjautuvaan asetukseen 932/1981. Nämä 
määräykset, joita Metsähallitus on täydentänyt, on koottu Olvassuon luonnonpuiston järjestys-
sääntöön, joka on annettu 16.2.1994. Järjestyssäännössä tiivistetään puiston tarkoitukseksi Poh-
jois-Pohjanmaan suoerämaiden lajiston suojelu ja luonnonpuiston alueella tapahtuva tieteellinen 
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tutkimus. Järjestyssäännön mukaan alueella lihasvoimin liikkuminen on sallittua paikallisille 
asukkaille marjastus- ja sienestystarkoituksessa sekä poromiehille poronhoitotehtävissä. Myös 
viranomaisilla on oikeus liikkua luonnonpuiston alueella viranhoitotehtävissä. 

Olvassuon luonnonpuiston itäreunalla luonnonpuiston raja mukailee Palovaaran harjujaksoa, ja 
länsireunalla on Olvassuon suuri, yhtenäinen nevalakeus. Muuten luonnonpuisto on pääosin met-
säsaarekkeiden täplittämää aapasuota. Saarekkeiden metsät ovat monesti hyvin luonnontilaisia ja 
suojelullisesti arvokkaita. Suot ovat linnustollisesti hyvin arvokkaita ja etenkin rehevillä letto-
alueilla esiintyy monia uhanalaistuneita kasvilajeja. Olvassuon Natura-alueen sisällä luonnon-
puisto ei muodosta ekologisesti erillistä kokonaisuutta, vaan liittyy saumattomasti puistoa ympä-
röiviin soidensuojelualueisiin. 

Olvassuon Natura 2000 -alueen suurin yhtenäinen kivennäismaakokonaisuus on Kälväsvaaran–Iso 
Palovaaran harjumuodostuma, joka kulkee Natura-alueen poikki noin kahdenkymmenen kilo-
metrin matkan. Alue on maisemallisesti merkittävä kohotessaan jopa 50 metriä ympäröivää suo-
alankoa korkeammalle, ja se on suojeltu maa-aineslailla (Kälväsvaaran ja Iso-Palovaaran harju-
jensuojeluohjelmakohteet 132 ja 133). Alueen yhteydessä on myös metsälailla suojeltuja kiven-
näismaakohteita. Kälväsvaara on laaja pohjaveden muodostumisalue, jolta pohjavedet purkautuvat 
ympäröiville soille ja lähteikköihin ylläpitäen näin poikkeuksellista kasvistollista moni-
muotoisuutta harjujakson läheisillä soilla. Pohjavesipurkaumien vuoksi rehevät suotyypit ovat 
Kälväsvaaran ympäristössä tavallisia. 

Pääosan Olvassuon Natura 2000 -alueesta muodostavat Oravisuo–Näätäsuo–Sammakkosuon ja 
Leväsuo–Kärppäsuon lakisääteiset soidensuojelualueet, sekä alueeseen Naturaa muodostettaessa 
liitetyt suojeluohjelma-alueet. Nämä alueet ovat monimuotoista pohjoispohjanmaalaista suo- ja 
metsäerämaata, jota purot ja joet halkovat lisäten alueiden lajistollista ja maisemallista moni-
muotoisuutta. 

2.2  Geologia ja geomorfologia 

Olvassuon Natura 2000 -alue kuuluu ns. pohjagneissialueeseen, kuten suurin osa Pohjois-
Pohjanmaasta. Kallioperän gneississä on tummempia amfiboliitti- ja diabaasijuonia, jotka ovat 
muuta kallioperää emäksisempiä ja parempia kasvualustoja. Amfiboliittia on runsaimmin Iso Ol-
vasjärven tienoilla ja diabaaseja Kärppäsuon ja Iso Palovaaran tienoilla (Geologian tutkimus-
keskus 1997). Kallioperän rakenteen selvittämistä vaikeuttavat alueen paksut maakerrokset ja 
kalliopaljastumien vähäisyys. Käytännössä kallioperän laadulliset vaihtelut näkyvät alueen kasvil-
lisuudessa vain vähän johtuen paksuista ja monin paikoin lajittuneista maakerroksista kallioperän 
päällä. Kallioperää voimakkaammin kasvillisuuden rakenteeseen Olvassuon alueella vaikuttavat 
pohjavesien virtaaminen sekä sitä säätelevät kallio- ja maaperän rakenteet (Heikkilä ym. 2001). 

Vesistöt 

Olvassuon alueen pinta-alasta vain 295 hehtaaria on vettä. Vedet ovat kuitenkin pinta-alaansa 
merkittävämpi elementti Olvassuon alueen maisemarakenteessa. Tämä johtuu suoalankojen poik-
ki luikertelevien pienten jokien ja purojen suuresta määrästä. Näistä tärkeimpiä ovat muita suu-
remmat Nuorittajoki ja Piltuanjoki sekä Verkonlamminoja, Pikkuoja, Raanoja, Tupakkipuro, 
Lamminjoki ja Leväoja. Joet ja purot ovat voimakkaasti meanderoivia, usein vain muutaman met-
rin levyisiä ja niitä reunustaa usein korpinen kivennäismaavyöhyke. Natura-alueen virtavedet saa-
vat luonnontilaisuutensa puolesta vähintään hyvän arvion. Järviä ja lampia Olvassuon alueella on 
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vain vähän. Suoalueiden ympäröimistä humuksisista lammista suurin on pieni Olvasjärvi. Humus-
pitoisten lampien edustavuus alueella on erinomainen. Kälväsvaaran harjumuodostuman alueella 
on useita pienialaisia ja kirkasvetisiä harjulampia, joista suurin on Iso Kirkaslampi. Kälväsvaaran 
harjujaksosta purkautuu lisäksi useita lähteitä läheisille soille. Lähteistä purkautuva ravinteinen 
vesi rehevöittää ja monipuolistaa kasvillisuutta, ja luo siten sekä maisemallista että biologista 
vaihtelua huomattavasti enemmän, kuin lähteiden pieni pinta-ala antaisi olettaa. 

Olvassuon alue kuuluu Kiiminkijoen valuma-alueeseen. Pääosa alueen vesistä päätyy Kiiminki-
jokeen sen pohjoisen haaran, Nuorittajoen, kautta. Alueen eteläosista, Leväsuolta, vedet laskevat 
Kiiminkijokeen Marttisjokea pitkin. Olvassuon valuma-aluekartta näkyy kuvassa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Olvassuon valuma-alueet. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006,  
© Metsähallitus 2006. 
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2.3  Luontotyypit 

Olvassuon Natura 2000 -alueella tehtiin kattava luontotyyppi-inventointi maastotyön ja ilmakuva-
tarkastelun perusteella vuonna 2003 (Ala-Risku 2003). Inventoinnissa löytyi viisitoista Euroopan 
unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaista Natura 2000 -luontotyyppiä. Löytyneistä ensi-
sijaisia eli priorisoituja luontotyyppejä ovat aapasuot (edustavuus pääsääntöisesti erinomainen), 
boreaaliset luonnonmetsät (edustavuus hyvä), keidassuot (edustavuus hyvä/erinomainen) sekä 
puustoiset suot (edustavuus korpien osalta erinomainen). Näiden luontotyyppien suojelu ja luon-
nontilan parantaminen on eräs keskeisimpiä tavoitteita Olvassuon alueen hoitoa ja käyttöä suunni-
teltaessa. Alueen luontotyypeistä kannattaa lisäksi nostaa esiin edustavuudeltaan erinomaiset letot 
sekä lähteet ja lähdesuot. Olvassuon alue on tunnettu ennen muuta edustavista koivuletoista, 
Diandra–Hirculus-letoista sekä lettorämeistä. Lettokasvillisuus on puolestaan riippuvainen mm. 
lähteisyydestä. Alueella on paljon pieniä 100-prosenttisesti luonnontilaisia lähteitä, jotka eivät ole 
pelkästään kausikosteita. Kälväsvaara ruokkii niitä ympäri vuoden. Reheviä suotyyppejä löytyy-
kin juuri Kälväsvaaran liepeiltä, ei niinkään muualta Olvassuon Natura 2000 -alueelta. Olvassuon 
lähdekokonaisuus on myös kansainvälisesti merkittävä. 

Luontotyypit ja niiden osuus alueen pinta-alasta on esitetty taulukossa 1. Hoito- ja käyttö-
suunnitelman valmistelun yhteydessä tehtiin luontotyyppiarviot. Taulukossa 1 esiintyvät luvut 
eivät siis perustu virallisiin Natura-arvoihin, vaan sen jälkeen tarkennettuihin tietoihin. Natura-
luontotyyppien jakautuminen alueella on esitetty kuvassa 4, sekä luontotyyppien edustavuus ku-
vassa 5. 

Taulukko 1. Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit Olvassuon Natura 2000 -alueella. Ensisijaiset eli priorisoidut 
luontotyypit on merkitty tähdellä *. Aapa- ja keidassoiden suoyhdistymätyyppien jakaantuminen puustoisiin soihin, 
lähteisiin ja lähdesoihin sekä lettoihin on myös merkitty taulukkoon. 

Luontotyypin koodi ja nimi Luontotyyppi I (%) Luontotyyppi II (%) 
3110 Kirkasvetiset lammet ja järvet 0,1  
3160 Humuspitoiset lammet ja järvet 0,2  
3210 Fennoskandian jokireitit 0,2  
3260 Pikkujoet ja purot 0,0  
6430 Kosteat suurruohoniityt 0,0  
6450 Tulvaniityt 0,0  
7110 Keidassuot * 5,5 Puustoiset suot: 4,6 % keidassoista 
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,4  
7160 Lähteet ja lähdesuot 0,0  
7230 Letot 0,0  
7310 Aapasuot * 66,8 Puustoiset suot: 15,5 % aapasoista 
  Letot: 0,9 % aapasoista 
  Lähteet ja lähdesuot: 0,05 % aapasoista 
9110 Boreaaliset luonnonmetsät * 12  
9050 Lehdot 0,0  
91D0 Puustoiset suot * 0,9  
91E0 Tulvametsät 0,0  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 13,8  
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Kuva 4. Natura-luontotyyppien jakautuminen Olvassuolla. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristö-
keskus 2006, © Metsähallitus 2006. 
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Kuva 5. Natura-luontotyyppien edustavuus Olvassuolla. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristö-
keskus 2006, © Metsähallitus 2006. 

2.4  Lajisto 

Olvassuo on erityisesti lähteisyytensä vuoksi hyvin vaateliaan suokasvilajiston esiintymisaluetta. 
Toisaalta alue on myös erämainen ja siellä viihtyvät monenlaiset ihmistoimintaa karttavat ja sen 
vuoksi harvinaistuneet eläinlajit. Varsinkin linnusto on Olvassuolla runsas ja monilajinen. 
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2.4.1  Kasvillisuus 

Olvassuon alueen kasvillisuutta on selvitetty useissa eri tutkimuksissa. Tätä hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa varten vanhojen tutkimusten aineistoja kerättiin yhteen. Maastotutkimuksilla täy-
dennettiin tietämystä erityisesti Olvassuon alueen pienialaisista rehevistä kohteista, lähteistä, läh-
desoista, letoista ja lehdoista. Myös niityt, rehevät korvet sekä puro- ja jokivarsimetsät olivat eri-
tyisen huolellisen tarkkailun alla. Maastoretket suunnattiin alueille, joista aiemmin kerättyä tietoa 
oli vähiten, eli Näätäsuon–Oravisuon alueelle, Iso Palovaaran ja Petäjävaaran ympäristöön sekä 
Iso Tupakkisuon alueelle. Kasvillisuustarkastelu tehtiin maastokauden 2003 aikana. Maasto-
inventoinnin suoritti FM Riina Ala-Risku (Ala-Risku 2003). Myös Olvassuon jäkälälajistoa inven-
toitiin kesällä 2003 (Pesonen 2003). 

Olvassuolta löytyy eräs Suomen elinvoimaisimmista lapinsirppisammalen (Hamatocaulis lap-
ponicus) esiintymistä. Vuosina 2003–2004 tehtiin tämän erittäin uhanalaisen sammallajin ekolo-
gia- ja suojelusuunnitelma, jonka yhteydessä myös kartoitettiin lajin esiintymispaikat (Sallantaus 
& Turunen 2004). 

Kasvillisuusselvitysten tuloksena Olvassuon alueelta löydettiin yhteensä kolme luontodirektiivin 
liitteessä II mainittua kasvi-, sammal- ja jäkälälajia. Löydetyt direktiivi-, uhanalaiset sekä silmäl-
läpidettävät lajit on listattu taulukkoon 2. 

Taulukko 2. Olvassuon alueen luontodirektiivin liitteessä II mainitut sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilo-
kasvi-, sammal- ja jäkälälajit. Valtakunnalliset uhanalaisuusluokat ovat: EN (Endangered) = erittäin uhanalainen, 
VU (Vulnerable)  = vaarantunut, NT (Near threatened) = silmälläpidettävä. Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT = 
Regional threatened) on merkitty omaan sarakkeeseensa. Natura-tietokannassa -sarakkeeseen on merkitty ne 
lajit, jotka löytyvät Natura 2000 -tietokantalomakkeelta. 

Laji Direktiivi-
laji 

Valtakunnall. 
uhanalaisuus 

Alueellinen 
uhanalaisuus 

Natura-tieto-
kannassa 

Lettosara (Carex heleonastes)   VU  x 
Luhtakilpisammal (Cinclidium subrotundum)   RT  
Verikämmekkä (Dactylorhiza cruenta)   VU  x 
Punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp 

incarnata) 
 NT RT x 

Kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri)  VU  x 
Lettovilla (Eriophorum latifolium)   RT x 
Lehtomatara (Galium triflorum)   RT x 
Lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus) x EN  x 
Kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) x VU  x 
Suovalkku (Hammarbya paludosa)   RT x 
Rimpivihvilä (Juncus stygius)   RT x 
Soikkokaksikko (Listera ovata)   RT x 
Kairasammal (Meesia triquetra)   RT x 
Pohjanleinikki (Ranunculus hyperboreus)   RT x 
Ruskopiirtoheinä (Rhynchospora fusca)  NT RT x 
Lettorikko (Saxifraga hirculus) x VU  x 
Karhunruoho (Tofieldia pusilla)   RT  
Härmähuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea)  NT   
Ahonoidanlukko (Botrychium)  NT RT  
Pohjanhorsma (Epilobium hornemannii)   RT  
Pohjantähtimö (Stellaria calycantha)   RT  
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Kesän 2003 aikana selvitettiin myös Olvassuon kääväkäslajistoa. Inventoinnin tavoitteena oli sel-
vittää alueen kääväkäslajistoa sekä uhanalaisten ja harvinaisten lajien elinympäristöjä. Samalla 
pyrittiin arvioimaan boreaalisten luonnonmetsien tilaa kääväkkäiden esiintymisen kautta. Inven-
toitavat kohteet valittiin aiempien kasvillisuusselvitysten ja puuston ikäluokkakarttojen avulla. 
Alueelta löydettiin kuusi vaarantuneeksi luokiteltua ja kahdeksan silmälläpidettävää kääväkäs-
lajia. Tämä kertoo alueen kohtuullisen pitkästä lahopuujatkumosta ja metsien luonnon-
tilaisuudesta. Toisaalta alueelta ei löytynyt yhtään äärimmäisen tai erittäin uhanalaista kääväkäs-
lajia, mikä johtunee vuosisadan alun metsätalouskäytön vaikutuksista (Ala-Risku 2003). Taulu-
kossa 3 on nähtävillä Olvassuon uhanalaiset ja silmälläpidettävät kääväkäslajit. 

Taulukko 3. Olvassuon Natura 2000 -alueen uhanalaiset ja silmälläpidettävät kääväkkäät. Valtakunnalliset uhan-
alaisuusluokat ovat: VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä. Alueellisesti uhanalaiset RT-lajit on merkitty 
omaan sarakkeeseensa. 

Laji Valtakunnallinen uhanalaisuus Alueellinen uhanalaisuus 
Pursukääpä (Amylocystis lapponica) VU  
Riekonkääpä (Antrodia albobrunnea) NT RT 
Poimukääpä (Antrodia pulvinascens  VU  
Känsäorvakka (Cytostereum murraii) NT RT 
Rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) NT RT 
Silokääpä (Gelatoporia pannocincta) NT RT 
Liekokääpä (Gloeophyllum protractum) NT RT 
Raidantuoksukääpä (Haploporus odorus) NT  
Korkkikerroskääpä (Perenniporia subacida) NT RT 
Pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga) VU  
Sirppikääpä (Skeletocutis lenis) VU  
Korpiludekääpä (Skeletocutis odora) NT RT 
Välkkyludekääpä (Skeletocutis stellae) VU  
Punakarakääpä (Steccherinum collabens) VU  
Lapinkynsikääpä (Trichaptum laricinum) NT  
Punahäivekääpä (Leptoporus mollis)  RT 
 

2.4.2  Linnut 

Olvassuon alueen linnustoa on selvitetty linjalaskennoin vuosina 1985, 1993, 1994, 1995, 1996 
sekä SME Life -hankkeeseen liittyen vuonna 2003. Vuoden 2003 laskentojen raporttiin koottiin 
yhteen kaikkien laskentojen tulokset (Tuohimaa 2003). Laskentojen perusteella metsälintutiheys 
Olvassuolla oli 145 paria neliökilometrillä. Uhanalaiseksi luokiteltuja lintulajeja Olvassuon alu-
eella on kuusi ja silmälläpidettäviä 16 (Suomen lajien uhanalaisuus 2000). Alueella esiintyy 26 
lintudirektiivin liitteessä I mainittua lintulajia, joille on osoitettava erityisten suojelutoimien aluei-
ta. Olvassuolla on myös muutonaikaista merkitystä linnustolle. Erityisesti korostuvat pohjavesi-
vaikutteiset alueet, jotka aukeavat aikaisin keväällä tarjoten siten tärkeitä muutonaikaisia paikkoja 
mm. hanhille. Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja direktiivilajit sekä alueella säännöllisesti esiinty-
vät ja levähtävät muuttolinnut on listattu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Olvassuon alueella esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit, lintudirektiivin liitteessä I 
mainitut lajit sekä alueella säännöllisesti esiintyvät ja levähtävät muuttolinnut. VU = vaarantunut, NT = silmällä-
pidettävä, LC (Least Concern) = elinvoimaiset (luokka, johon kuuluvilla lajeilla ei Suomessa ole häviämisen uh-
kaa). Natura-tietokannassa -sarakkeeseen on merkitty ne lajit, jotka löytyvät Natura 2000 -tietokantalomakkeelta. 

Laji Direktiivi-
laji 

Uhan-
alaisuus 

Levähtävä 
muuttaja 

Pesii 
alueella 

Natura-tieto-
kannassa 

Rantasipi (Actitis hypoleucos)   LC x x  
Helmipöllö (Aegolius funereus )  x LC  x x 
Tavi (Anas crecca)   LC x x  
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)   LC x x  
Metsähanhi (Anser fabalis)   NT x x  
Suopöllö (Asio flammeus) x LC  x x 
Telkkä (Bucephala glangula)   LC x x  
Pyy (Bonasa bonasia)  x LC  x x 
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)   NT  x  
Pikkusieppo (Ficedula parva)  x NT  x x 
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)  x NT  x x 
Käki (Cuculus canorus)   NT  x  
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)  x LC  x x 
Palokärki (Dryocopus martius) x LC  x x 
Ampuhaukka (Falco columbarius)  x VU  x  
Nuolihaukka (Falco subbuteo)   LC x x  
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)  LC x x  
Kuikka (Gavia arctica)  x LC  x x 
Kaakkuri (Gavia stellata)  x NT  x x 
Kurki (Grus grus) x LC  x x 
Käenpiika (Jynx torquilla)  VU x x  
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)  x NT  x x 
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)  NT  x  
Jänkäkurppa (Llymnocryptes minimus)  LC x x  
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)   NT  x  
Kalasääski (Pandion haliaetus)  x NT  x  
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)   NT  x  
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)  x NT  x x 
Vesipääsky (Phalaropus lobatus) x LC  x x 
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)  VU  x  
Suokukko (Philomachus pugnax )  x NT  x x 
Pohjantikka (Picoides tridactylus)  x NT  x x 
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)  x LC  x x 
Pensastasku (Saxicola rubetra)   NT  x  
Kalatiira (Sterna hirundo)  x LC  x x 
Hiiripöllö (Surnia ulula)  x LC  x x 
Teeri (Tetrao tetrix ) x NT  x  
Metso (Tetrao urogallus)  x NT  x x 
Mustaviklo (Tringa erythropus)   LC x x  
Liro (Tringa glareola)  x LC  x x 
Valkoviklo (Tringa nebularia)   LC x x  
Metsäviklo (Tringa ochropus)   LC x x  
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)   LC x   
Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassa pidettäviä. 
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2.4.3  Nisäkkäät 

Olvassuon alueen suuri koko ja monimuotoisuus sekä alueeseen kuuluva luonnonpuisto poikke-
uksellisen rauhallisena elinympäristönä tekevät siitä merkittävän lisääntymis- ja elinalueen uhan-
alaisille nisäkkäille. Luontodirektiivin liitteen II nisäkäslajeista alueella esiintyykin neljä lajia, 
joista liito-orava ja karhu ovat ensisijaisia eli priorisoituja lajeja. Luontodirektiivin liitteen II ni-
säkkäät on listattu taulukkoon 5. 

Taulukko 5. Luontodirektiivin liitteen II nisäkäslajit Olvassuolla. Priorisoidut lajit on merkitty tähdellä. Uhan-
alaisuusluokat ovat: VU = vaarantunut, NT= silmälläpidettävä. Natura-tietokannassa -sarakkeeseen on merkitty 
ne lajit, jotka löytyvät Natura 2000 -tietokantalomakkeelta. 

Laji Uhanalaisuus Natura -tietokannassa  
Liito-orava (Pteromys volans) * VU x  
Karhu (Ursus arctos) * NT x  
Ilves (Lynx lynx)  NT x  
Saukko (Lutra lutra) NT x  
 

2.4.4  Kovakuoriaiset 

Vuonna 2003 polttoennallistetulla Pystönkoskenkankaalla aloitettiin kovakuoriaisseuranta heti 
palon jälkeen. Kuoriaisseuranta toteutettiin runkoikkunapyydyksillä, joita sijoitettiin 12 kpl pala-
neiden mäntyjen ja koivujen rungoille. Jo ensimmäisen kesän tulokset osoittivat poltolla voitavan 
merkittävästi monipuolistaa monotonisten kasvatusmetsien kuoriaislajistoa (Rassi 2003). Pyydyk-
siin joutuneiden lajien joukossa oli kaksi uhanalaista kovakuoriaislajia, palonsuosijalajina tunnet-
tu pohjantyppyjäärä (Acmeops septentrioinis) ja vahvasti kuloja suosiva reunustyppyjäärä (Acme-
ops marginata). Molempien uhanalaisuusluokka on vaarantunut (VU). Lisäksi pyydettyjen lajien 
joukossa oli yksi silmälläpidettävien (NT) luokkaan kuuluva palonvaatijalaji, palojahkiainen 
(Sphaeriestes stockmanni) (Suomen lajien uhanalaisuus 2000). 

2.5  Historia 

2.5.1  Maankäytön historia 

Olvassuon alue on ollut erätalouskäytössä esihistoriallisesta ajasta lähtien. Erätalouden varsinai-
nen kulta-aika sijoittuu varhaiskeskiajalle. Tuolloin myös Olvassuon alueella pyytivät riistaa ja 
kalastivat sekä lappalaiset että Karjalasta ja Pohjanmaalta saapuneet ihmiset. Pääsaaliseläimenä 
oli metsäpeura, jota metsästettiin perheiden ja kylien muodostamien pyyntikuntien voimin. Peuro-
ja pyydettiin tuolloin lähinnä kuoppapyyntinä. Kuoppapyynnissä peurat ajetaan ohjasaitojen avul-
la kuoppiin, joihin ne sitten menehtyivät (Kauppi 2003). 

Saaliseläinten mukana liikkuvan eränkäyntikulttuurin merkitys ensisijaisena elinkeinona alkoi 
vähentyä 1600-luvulla. Samalla kun ihmiset asettuivat kiinteästi samoille sijoilleen asumaan, met-
sästys muuttui yhdeksi monista elinkeinoista, joiden yhdistelmällä pyrittiin turvaamaan joka-
päiväinen leipä. Yhä suuremman ihmisjoukon kilpaillessa samasta riistasta kasvoi tarve metsäs-
tyksen ohjaukseen ja hallinnointiin. 

Metsästys muuttui luvanvaraiseksi vuonna 1899. Tuolloin Metsähallitukselle myönnettiin oikeus 
antaa metsästyslupia valtion maiden osalta kruununmetsätorppareille ja metsäviranomaisille. Va-
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paaseen metsästysoikeuteen tottuneet ihmiset eivät kuitenkaan helposti omaksuneet uusia lupa-
käytäntöjä, vaikka lupa periaatteessa myönnettiinkin aina pyydettäessä (Kauppi 2003). Metsästyk-
sen merkitystä Olvassuon alueella kuvaa hyvin alueen paikannimistö, jossa 1900-luvun puoli-
väliin asti tärkeän turkiseläimen oravan mukaan on nimetty ainakin Oravisuo, Iso Oraviniemi ja 
Oraviniemensaaret. Kärpän pyynti on antanut nimensä Kärppäsuolle ja näätiä on pyydetty Näätä-
suolla. Ahma on saanut luovuttaa nimensä Ahmasuolle ja Ahmaojalle. 

Eränkäyntikulttuurin merkityksen vähentyessä tilalle tuli pysyvään asutukseen ja maanviljelyyn 
perustuva elämisen muoto. Katovuosien vaivaamalle maanviljelylle tarjosi lisätuloja säistä riip-
pumaton tervanpoltto. Merkittävimmäksi maanviljelyksen muodoksi vakiintui niittytalous. Kas-
keamisen harjoittamisesta Olvasssuolla ei ole löytynyt virallisia asiakirjoja. Luvaton kaskien polt-
to on kuitenkin ollut melko yleistä Pudasjärvellä, joten on luultavaa, että sitä harjoitettiin myös 
syrjäisellä Olvassuon alueella (Kauppi 2003). 

Paikannimistö kertoo Olvassuon alueella myös tervanpolton painopistealueista. Hautamaa-
liitteiset paikannimet viittaavat suoraan tervahautoihin ja saunamaa-nimet puolestaan tervan-
polttajien asumuksiin eli saunoihin. Tervanpoltto keskittyi paljolti vesireittien läheisyyteen. Olvas-
suolla merkittävin tervatynnyreiden uittamiseen sopiva vesireitti oli Piltuanjoki. Vuonna 1859 
talollisilta evättiin oikeus vapaaseen tervaksien koloamiseen valtion metsistä. Tämän jälkeen ter-
vaksien koloamista ja tervanpolttoa sai suorittaa ainoastaan vuokranmaksua vastaan. Olvassuon 
alueella tervanpoltto väheni ja loppui kokonaan 1900-luvulle tultaessa. 

Asutuksen vakiintuessa talot pyrkivät valtaamaan heinän kasvattamiseen soveltuvat yhteismaiden 
niityt omaan hallintaansa. Niityiltä saatava heinä oli kaiken karjanhoidon perusta, sillä pelloilla 
viljeltiin vain viljaa. Laajimmillaan niittytalous oli 1800-luvulla, jolloin niittyjä oli Suomessa yli 
kaksi kertaa peltomaata enemmän. Parhaat niityt olivat jokien ja purojen varsilla paikoissa, joita 
tulva keväisin lannoitti. Hedelmällistä niittymaata pyrittiin lisäämään myös järvien pintaa laske-
malla. Pikku Olvasjärvellä pinnan lasku toteutettiin 1890-luvulla. Karjan rehua kerättiin myös 
suoniityiltä. Suoniittyjen tuotto oli kuitenkin huono, sillä ne voitiin pääosin niittää vain joka toi-
nen vuosi. Niityt olivat yleensä kaukana varsinaisesta asutuksesta, jolloin heinäntekomatkat ve-
nyivät usein viikkojen mittaisiksi. Yöpymistä varten jouduttiin tällöin rakentamaan niittypirttejä, 
joiden raunioita on edelleen nähtävillä. Olvassuon alueella suoniittyjä oli eniten Ahmasuolla, Soi-
dinsuolla ja Sammakkosuolla. Näiden suoniittyjen omistus jakautui Utajärven Jongun kylän tilo-
jen ja Pudasjärven Hetekylän tilojen kesken (Kauppi 2003). 

Kun kaskeamisen ja tervanpolton kulta-ajat olivat lopullisesti ohi, nousi metsien merkittävimmäk-
si käyttömuodoksi sahatukkien myynti. Olvassuolla kruununmetsistä alettiin järjestelmällisesti 
kerätä suurimpia tukkirunkoja sahalaitosten tarpeisiin 1870-luvulla. Samalla alettiin perata uitto-
väyliä puun kuljetuksen helpottamiseksi. Senaatti myönsi jo vuonna 1867 kunnostusvaroja Piltu-
anjoen, Olvasojan ja Sosinojan perkaukseen. Perkauksen myötä laajamittaisemmat hakkuut tulivat 
mahdollisiksi, ja esimerkiksi Petäjävaarassa suoritettiin talvella 1872–1873 melko suuria hakkui-
ta. 1900-luvulle tultaessa Olvassuon alueen hakkuut olivat suhteellisen vähäisiä, suurin yksittäi-
nen työmaa oli Iso Palovaarassa vuonna 1931 toteutettu hakkuu, jossa työskenteli 100 hakkuu-
miestä ja 41 ajomiestä. 

Sotavuosina hakkuutoiminta oli melko vähäistä miesten ollessa rintamalla. Niinpä työvoimapulaa 
yritettiin helpottaa vankityövoiman käytöllä. Vuonna 1944 Olvassuon alueelle, Ison Karkusuon 
Kivimaalle kuljetettiin noin 50 sotavankia savottatöihin. Vankien huonon kunnon vuoksi tulokset 
jäivät kuitenkin vähäisiksi. Savottatyömaa purettiinkin jo samana vuonna paikallisten asukkaiden 
joutuessa lähtemään evakkoon. 
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Tämän jälkeen Olvassuon alueen metsätaloudellisesta käytöstä omistajan eli valtion kanssa ovat 
riidelleet poromiehet, jotka pyrkivät kaatamaan luppokuusia porojen talviravinnoksi enemmän 
kuin olisi ollut metsätaloudellisesti järkevää. Porot myös vahingoittivat taimikkoja kaivaessaan 
jäkälää lumen alta.  Porojen aiheuttamiin metsätaloudellisiin vahinkoihin kiinnitetty huomio alkoi 
vähetä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, kun varsinaiset metsänhaaskaukset ja metsävarkaudet 
yleistyivät. Talonpojat ja kruununmetsätorpparit olivat vuosisatojen kuluessa tottuneet keräämään 
tarvepuunsa valtion metsistä, ja kun sahatavaran kysyntä nousi, siirryttiin joustavasti myymään 
valtion tukkeja myös puutavarayhtiöille. Metsähallitus lisäsi metsänvartijoiden määrää alueella 
estääkseen laittomuudet. Salakaatajien ja metsänvartijoiden törmäykset kärjistyivät usein väki-
vallaksi, ja niinpä Olvassuonkin aluetta vartioineille metsänvartijoille annettiin käyttöön neljä 
revolveria ja 400 patruunaa metsävarkaiden taltuttamiseksi. 

2.5.2  Luonnonsuojelun historia 

Vuonna 1982 perustettiin Olvassuon alueelle luonnonpuisto sekä Oravisuon–Näätäsuon ja Sam-
makkosuon soidensuojelualueet. Suojelualuekokonaisuutta täydennettiin Kälväsvaaran–Iso-
Palovaaran harjujensuojeluohjelmakohteilla vuonna 1984. Vuonna 1981 soidensuojelun perus-
ohjelmaan liitetystä Leväsuo–Kärppäsuon alueesta muodostettiin lakisääteinen soidensuojelualue 
vuonna 1988. Metsätalous olisi ollut mahdollista soidensuojelualueiden kivennäismaa-
saarekkeissa, mutta Metsähallitus jätti ne omalla päätöksellään metsätalouskäytön ulkopuolelle. 
Alueella on myös lukuisia soidensuojeluohjelman kohteita, joista merkittävimmät ovat luonnon-
puiston itäpuolinen Tupakkisuon alue sekä länsipuolella sijaitseva Pikku Olvasjärven alue. Olvas-
suon Natura 2000 -alueen jakaantuminen lakisääteisiin suojelualueisiin ja suojeluohjelma-
kohteisiin käy ilmi kuvasta 2. 

Valtioneuvosto vahvisti esitykset Suomen Natura 2000 -alueverkostoksi 20.8.1998, jolloin edelli-
sessä kappaleessa mainituista alueista muodostui nykyinen Olvassuon Natura 2000 -alueen rajaus 
(ks. kuva 1, suunnittelualue). Rajauksen sisällä olevat soidensuojeluohjelmakohteet ovat pääosin 
entisiä yksityismaita, joita on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Viimeiset yksityis-
maat Natura rajauksen sisältä hankittiin valtiolle vuonna 2005. Boreaalisen Natura-verkoston hy-
väksymispäätös tehtiin EU:n komissiossa 13.1.2005. 

2.6  Nykyinen käyttö ja alueeseen kohdistuvat rasitteet 

Olvassuon nykyisestä käytöstä ei ole ollut juurikaan tutkimustietoa. Kesällä 2003 toteutetussa 
kävijätutkimuksessa (Kurtti ja Vierelä 2003) saatiin alueen käytöstä ja kävijäkunnasta tietoa ny-
kyisen käytön ja tulevaisuuden kehittämistarpeiden arvioinnin pohjaksi. Samoin Olvassuon alueen 
kehittämiseen liittyneet osallistamis- ja tiedotustilaisuudet SME Life -projektin kuluessa antoivat 
arvokasta tietoa Olvassuon käytöstä. 

Olvassuon alue on säilynyt varsin erämaisena. Osittain tämä johtuu alueen varhaisesta suojelusta, 
joka osaltaan on ehkäissyt esimerkiksi soiden ojittamista. Toisaalta alueella ei ole ollut merkittä-
västi retkeilyrakenteita, polkuja eikä opasteita, mikä puolestaan on vähentänyt alueen käyttöä ret-
keilytarkoituksiin. Olvassuon luonnonpuisto on ollut rauhoitettu retkeilykäytöltä perustamis-
vuodestaan 1982 lähtien. Virkistyskäyttö- ja retkeilymielessä eniten käytetty kohde on ollut Kir-
kaslammen ympäristö Utajärvellä, joka on ollut melko suosittu päiväretkikohde (Kurtti & Vierelä 
2003). Lampi on myös hyvän näkyvyytensä ansiosta sukeltajien suosiossa. Säännöllisesti Olvas-
suon aluetta ei ole käyttänyt luontomatkailukohteenaan yksikään yrittäjä. 
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Olvassuon alue on perinteisesti ollut lähiseutujen ihmisille merkittävä nautinta-alue. Hillan poi-
minta on edelleen merkittävä alueen käyttömuoto ja lisäansiomahdollisuus alueen asukkaille. 
Myös metsästys on Olvassuon alueella varsin yleistä. Erityisesti hanhien, hirvien ja metsäkana-
lintujen pyynti on suosittua. Myös poronhoito on Olvassuon alueen perinteinen käyttömuoto. 

Olvassuon Natura 2000 -alueeseen kuuluva Kälväsvaaran harjujakso on maa-aineslailla suojeltu, 
ja siten metsätalouskäytön piirissä, sikäli kuin metsätaloustoimet eivät heikennä Natura-luonto-
tyyppien pinta-alaa tai edustavuutta. 

Olvassuon Natura 2000 -alueeseen kohdistuvat rasitteet on alueen Pudasjärven puoleisilta osilta 
selvitetty maaliskuussa 2006 päättyneen hankeuusjaon yhteydessä. Muilta osin rasitteet tullaan 
selvittämään myöhemmissä kiinteistötoimituksissa. 

2.7  Yhteenveto 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta Olvassuon olevan maamme suojelualueiden joukos-
sa merkittävä aluekokonaisuus. Euroopan laajuisessakaan tarkastelussa Olvassuota vastaavia alu-
eita ei löydy montaa. Alueen luonto- sekä kulttuuriarvot perustuvat seuraaviin tekijöihin: 

• alueen laajat, yhtenäiset suot ja niiden hydrologiset erityispiirteet 
Laajojen yhtenäisten aapasuokokonaisuuksien lisäksi Olvassuon suoluonto on poikkeukselli-
sen monipuolinen ja omaleimainen. Tämä johtuu runsaasta ja laaja-alaisesta pohjavesi-
vaikutuksesta Kälväsvaaran alueen lähisoilla. Suomessa harvinaisten koivulettojen runsaus on 
alueelle ominaista. Myös kohteen merkitys lähteisten kasvupaikkojen suojelussa on kansain-
välisesti tärkeää. Rehevien suotyyppien runsaus kumpuaa osin lähteisyydestä. Olvassuo onkin 
paras mahdollinen esimerkki veden liikkeiden vaikutuksista suoluontoon. 

• metsäluonto 
Olvassuon alueen metsät ovat suurelta osin vanhoja luonnontilaisia ikimetsiä, jotka tehokkaan 
metsätaloustoiminnan myötä ovat muualta lähialueilta lähes täysin hävinneet. Luonnon-
tilaisuutensa vuoksi metsät ylläpitävät runsasta uhanalaista lajistoa. Boreaalisen luonnon-
metsän saarekkeet avosoiden keskellä omaavat suotuisan pienilmaston, joka mahdollistaa run-
saan kääväkäslajiston esiintymisen. 

• lajisto 
Erämaisen ja luonnontilaisen suo- ja metsäluontonsa ansiosta Olvassuolla elää monen muualla 
uhanalaistuneen ja harvinaistuneen lajin elinvoimainen kanta. Tulevaisuudessa Olvassuo tulee 
toimimaan lähdealueena muualla harvinaistuneiden lajien levittäytyessä Olvassuolta uusille 
alueille. Erityisen merkittäviä lajiryhmiä Olvassuon alueella ovat suokasvit ja suurlinnusto. 

• paikallisen kulttuurin ilmenemismuodot metsissä ja soilla 
Piltuanjokivarteen muodostunut polkuverkosto on tallentanut tervanpolton historian. Eräitä 
alueella sijainneita suoniittyjä niitettiin vielä 40-luvulla. Perinnemaisemat ovat muodostuneet 
Leväojan ja Piltuanjoen varteen. Luontaiselinkeinojen suhde alueeseen on edelleen voimis-
saan ja rinnalle on tulossa uusia elementtejä, kuten kestävä suomatkailu, joka osaltaan pitää 
elossa paikallista kulttuuria. 
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HOITO JA KÄYTTÖ 

3  Hoidon ja käytön tavoitteet 
Olvassuon luonnonpuisto perustettiin 1.1.1982 lailla 674/1981. Luonnonpuiston perustamisen 
tavoitteena on turvata Pohjois-Pohjanmaan suoerämaiden eläin- ym. lajiston säilyminen, sekä 
tieteellinen tutkimustoiminta. Samana vuonna annetulla lailla 676/1981 muodostettiin Oravisuon–
Näätäsuon–Sammakkosuon soidensuojelualue osana soidensuojelun perusohjelmaa. Tavoitteena 
soidensuojeluohjelmassa oli säilyttää suoluonnon erityispiirteet hydrologisia suokokonaisuuksia 
suojelemalla. Edellisten lisäksi vuonna 1988 annettiin laki eräiden valtion omistamien alueiden 
muodostamisesta soidensuojelualueiksi (laki 851/1988), jolloin Olvassuon lakisääteinen soiden-
suojelualue täydentyi Leväsuon–Kärppäsuon alueella (pinta ala n. 2050 ha). Vuonna 1984 toteute-
tulla valtioneuvoston maa-aineslakiin pohjautuvalla periaatepäätöksellä harjujensuojelualueista 
Olvassuon alueeseen liitettiin Kälväsvaaran ja Iso Palovaaran harjujensuojeluohjelmakohteet. 
Edellisten lisäksi Olvassuon Natura 2000 -alueeseen liitettäväksi on hankittu useita alueita, jotka 
sisältyvät Natura-rajaukseen, mutta joita ei vielä ole liitetty osaksi lakisääteistä soidensuojelu-
aluetta. Natura 2000 -valintaperusteiden mukaan keskeinen tavoite Olvassuon osalta on säilyttää 
alueen ainutkertainen erämaaluonto soineen ja metsineen sekä siellä elävä eliölajisto. 

Alueellisen ohjeen ”Arvokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön priorisointi Pohjois-
Pohjanmaalla” mukaan kysymyksessä ei ole luontomatkailun painopistealue eikä ensisijainen 
kehittämiskohde alueella. Kohde kuuluu kehittämisluokkaan II. Olvassuon luonne monipuolisena 
kokonaisuutena pitäisi kuitenkin sisällään myös kohtuudella suoaiheista luontomatkailua sekä 
opetuskäyttöä. Olvassuo voi toimia esimerkkinä siitä, mitä mahdollisuuksia Natura-alueilla on 
luontomatkailun kehittämisessä. Onnistuessaan kohde yhdistää luonnon itseisarvoisen suojelun, 
tutkimuksen ja luontoelämysten kautta saatavan henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin. 

Tavoitteita Olvassuon Natura 2000 -alueella 

• Luontotyyppien runsauden sekä lajistollisen monimuotoisuuden turvaaminen 
• Tutkimustoiminnan suunnitteleminen yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa 

(palvelee myös alueen hoitoa ja käyttöä) 
• Paikallisten virkistysmahdollisuuksien ja perinteisten elinkeinojen tukeminen 
• Lisääntyneen aluetuntemuksen kautta parantunut suomatkailuvalmius. 

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi Olvassuon alueen hoitoa ja käyttöä suunniteltaessa tulee luon-
nonsuojelulliset tavoitteet pitää ensisijaisina muihin tavoitteisiin nähden. Luonnonsuojelullisten 
tavoitteiden kanssa on kuitenkin pyrittävä sovittamaan yhteen luontodirektiivissä mainitut suoje-
lualueeseen liittyvät alueelliset ja paikalliset erityispiirteet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivis-
tykselliset vaatimukset, joista jälkimmäisiä esitettiin jo Olvassuon luonnonpuiston perustamis-
tarkoituksena. 

Käytännössä tämä tarkoittaa: 

• Aiemmin käsitellyt suot pyritään ennallistamaan luonnontilaisen kaltaisiksi, ja luonnon-
tilaisiin soihin kohdistuvat uhat torjutaan. Marjastus, metsästys, kalastus ja poronhoito se-
kä suunnitelmallinen luontomatkailu soilla ovat mahdollisia, sikäli kuin suojelutavoitteet 
eivät vaarannu. 
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• Olvassuon luonnonsuojelulailla suojelluilla osilla pyritään säilyttämään metsäluonto mah-
dollisimman koskemattomana, lukuun ottamatta metsätalouden kaikkein voimakkaimmin 
muuttamia alueita, jotka voidaan ennallistaa alueiden luonnontilaan palautumisen nopeut-
tamiseksi. Metsä- ja maa-aineslailla suojelluilla osilla metsätaloustoimet tehdään Natura 
2000 -luontoarvoja vaarantamatta hyvän metsänhoidon periaatteita noudattaen. 

 
• Alueen uhanalaiset ja harvinaiset eliölajit sekä Natura 2000 -ohjelmassa mainittu lajisto ja 

sen suojelu ovat keskeisiä tekijöitä kaikkea alueella tapahtuvaa toimintaa suunniteltaessa. 
Tavoitteena on säilyttää lajiston suotuisa suojelun taso. 

 
• Perinteiset elinkeinot ovat voimissaan, sillä ne kuuluvat alueen suojeltaviin käyttö-

arvoihin. Olvassuon alueelle rakennettavat retkeilypalvelut suunnataan pääosin helposti 
saavutettaviksi ja päiväretkeilyyn sopiviksi, jolloin ne tukevat myös luontomatkailua. Ret-
keilypalveluja kehitettäessä luontoarvojen säilymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, 
minkä vuoksi liikkuminen ohjataan lajistollisesti ja maastollisesti kulutusta kestäville alu-
eille. Alueen ainutlaatuisuus saattaa tulevaisuudessa olla matkailullisesti merkittävä veto-
voimatekijä. Retkeilypalvelujen tuottamisen lisäksi aluetta käytetään myös yleisen tietoi-
suuden nostamiseen soista ja suomatkailusta. Tämä tapahtuu em. aihepiireistä kertovan 
materiaalin esilletuomisen kautta. Huolellisella hoidon ja käytön suunnittelulla sekä luon-
nonarvojen huomioon ottamisella alueen matkailukäyttöä voidaan turvallisesti tukea, ja 
samalla tarjota paikallisille ihmisille suoria ja välillisiä toimeentulomahdollisuuksia luon-
tomatkailun kautta. 
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4  Maankäytön vyöhykkeet 
Olvassuon Natura 2000 -alueen vyöhykkeistämisen tavoitteena on yhdistää alueen erämaisen 
luonteen ja uhanalaisen lajiston säilyttämispyrkimykset sekä retkeilyn ja luontomatkailun tarpeet. 
Historiallisesti vakiintunut luontaiselinkeinotalouteen pohjautuva maankäyttö mahdollistetaan 
tulevaisuudessakin laajalla rakentamattomalla syrjävyöhykkeellä. Olvassuolla voi olla jatkossa 
mahdollisuuksia soihin perustuvan kestävän luontomatkailun kohteena. Tästä lähtökohdasta alu-
eelle on suunniteltu virkistysvyöhykkeitä alueen helposti saavutettavilla reunaosilla. Palvelu-
varustuksen ja opastuksen avulla suuremmat kävijämäärät voidaan ohjata näille kulutusta parem-
min kestäville virkistysvyöhykkeille. Samalla vaikeasti saavutettavat ja lajistollisesti herkimmät 
ydinosat jäävät pienten kävijämäärien syrjävyöhykkeiksi. Olvassuon Natura-alueen vyöhykejako, 
vyöhykkeiden pinta-alat ja prosentuaalinen jakaantuminen on esitetty kuvassa 6 ja taulukossa 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Olvassuon Natura-alueen vyöhykejako. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 
2006, © Metsähallitus 2006. 
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Taulukko 6. Olvassuon suunnittelualueen maankäytön vyöhykkeiden pinta-alat ja prosentuaaliset osuudet. 

Vyöhyke Pinta-ala ha %  
Syrjävyöhyke 19 147,8 71,2  
Virkistysvyöhyke 1 764 6,6  
Rajoitusvyöhyke 5 974 22,2  
 

Olvassuon alueen virkistysvyöhykkeillä tulenteko-oikeus on vain erikseen merkityillä nuotio-
paikoilla. Syrjävyöhykkeillä tulenteko on sallittua maanomistajan luvalla. Metsäpalovaroituksen 
aikana tulenteko on kokonaan kielletty. 

4.1  Syrjävyöhyke 

Pääosa Olvassuon luonnonpuistoon kuulumattomista alueista on syrjävyöhykettä. Syrjä-
vyöhykkeeseen sisältyy suurin osa Natura-rajauksen sisällä olevista Oravisuon–Näätäsuon–
Sammakkosuon sekä Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueista. Tavoitteena on säilyttää syrjä-
vyöhykkeen alue mahdollisimman luonnontilaisena, mutta toisaalta sallia perinteiset jokamiehen-
oikeuksiin ja erillislakeihin perustuvat käyttömuodot kuten metsästys, marjastus ja poronhoito. 
Nämä paikallisten ihmisten historialliset nautinnat eivät tähän asti ole vaarantaneet Olvassuon 
alueen luonnonarvoja, eikä niitä sen vuoksi ole syytä rajoittaa tulevaisuudessakaan rajoitus-
vyöhykkeitä perustamalla. Metsä- ja maa-aineslailla suojelluissa osissa aluetta sallitaan metsän-
hoitotoimet sikäli, kuin ne eivät vaaranna alueen Natura 2000 -luontotyyppejä. 

4.2  Virkistysvyöhyke 

Olvassuon virkistysvyöhykkeet sijaitsevat Sammakkosuon luontokohteen ympärillä, Sauna-
kankaan autiotuvan ja sinne johtavan reitin ympärillä Piltuanjoen varressa, sekä Kälväsvaaran 
alueella. 

• Sammakkosuon virkistysvyöhyke sisältää Sammakkosuon laavun ja lintutornin sekä 
sinne johtavan polun siltä osin kuin se sijaitsee Natura 2000 -alueella. Vyöhyke on pieni-
alainen ja tarkasti kohteen ympärille rajattu, koska alueelle ei ole suunniteltu rakennetta-
vaksi lisää palveluvarustusta. 

• Saunakankaan virkistysvyöhyke kattaa vanhan polkulinjauksen Piltuanjoen vartta pitkin 
Kavalasta Saunakankaalle, sekä Saunakankaan autiotuvan ympäristön. Rajaus mahdollis-
taa Kavalasta Saunakankaalle johtavan vanhan polun kunnostuksen, mikäli esim. luonto-
matkailuyrittämisen kehittäminen kohteella sitä vaatii. 

• Kälväsvaaran virkistysvyöhyke. Vyöhyke sisältyy Kälväsvaaran maa-aineslailla suojel-
tuun alueeseen. Virkistysvyöhykkeen ydin on Kirkaslammen ympäristöön rakennettu laa-
vun ja parkkipaikan kokonaisuus sekä lintutorni ja tornille johtava polku. Virkistys-
vyöhyke on paljon käytetty paikallisten ihmisten taukopaikkana ja päiväretkikohteena. 
Kälväsvaaran virkistysvyöhykkeellä on varattu myös mahdollisuus Tiaisen torpan ja Kirk-
kaan lammen luontopolun yhdistävän reitin rakentamiselle. Alue on suureksi osaksi met-
sätalousaluetta ja metsätalouden harjoittaminen on mahdollista, sikäli kuin se ei vaaranna 
alueen Natura 2000 -luontotyyppejä. 
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Virkistysvyöhykkeiden luontokohteista erityisesti Kirkaslampi on suunniteltu palvelemaan luonto-
matkailuyrittäjiä. Myös Sammakkosuon kohde on luontomatkailun yritystoimintaan sopiva kohde 
helpon saavutettavuutensa vuoksi. Saunakankaan virkistysvyöhyke palvelee nykyisellään parhai-
ten omatoimisia retkeilijöitä. Vyöhykkeen rajaus kuitenkin mahdollistaa Saunakankaan alueen 
kehittämisen myös luontomatkailukäyttöön sopivaksi, mikäli tarvetta ilmenee. 

4.3  Rajoitusvyöhyke 

Olvassuon Natura 2000 -alueen rajoitusvyöhyke käsittää Olvassuon luonnonpuiston. Rajoitus-
vyöhykettä koskevat erityissäännöt on lueteltu Olvassuon luonnonpuistolle annetussa järjestys-
säännössä, eikä rajoitusvyöhykkeeksi määrittäminen siten edellytä erityistoimia luonnonpuiston 
alueella. Liikkuminen luonnonpuistossa on kiellettyä lukuun ottamatta viranomais- ja poronhoito-
tehtävissä liikkuvia, sekä marjassa ja sienessä lihasvoimin liikkuvia paikallisia asukkaita oman 
kotikuntansa alueella. Muiden kuin edellä mainittujen ryhmien edustajien on mahdollista liikkua 
luonnonpuistossa ainoastaan sinne merkittyä luontopolkua pitkin tai Metsähallituksen luvalla. 
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5  Luonnon suojelu ja hoito 

5.1  Nykytila 

Olvassuon Natura 2000 -alueen luonnonsuojelullinen tila on tällä hetkellä hyvä. SME Life  
-projektin aikana toteutetut ennallistamishankkeet palauttavat merkittävästi luonnontilaan niitä 
alueita, jotka ihmistoiminnan vuoksi ovat muuttuneet tai olleet vaarassa muuttua. Alueen lajiston 
ja luontotyyppien suotuisalle suojelun tasolle ei ole näkyvissä välittömiä uhkia lukuun ottamatta 
Oulun kaupungin suunnittelemaa pohjavedenottohanketta Viinivaaran–Kälväsvaaran alueelle. 
Toteutuessaan vedenottohanke heikentäisi erityisesti Olvassuon ja Leväsuon aapasuo-
konaisuuksien monimuotoisuutta sekä Natura 2000 -luontoarvoja (Heikkilä ym. 2001). Hanke on 
vireillä edelleen. Mikäli Oulun kaupunki vie sitä eteenpäin, tullaan hanketta käsittelemään ympä-
ristölupavirastossa ja valtioneuvosto tekee siitä päätöksen. 

Olvassuon Natura 2000 -alueeseen sisältyvän Olvassuon luonnonpuiston rajaus on tähän asti ollut 
epätarkoituksenmukainen. Luonnonpuiston sisään on ulottunut jokamiehenoikeuksin käytettävissä 
oleva ja metsästyslain 8 §:n (93/615) mukaisesti metsästyksessä käytetty soidensuojeluohjelman 
alue. Tämä on vähentänyt merkittävästi luonnonpuiston mahdollisuutta toimia tehokkaasti uhan-
alaisen lajiston ja luontotyyppien suojelualueena. Olvassuon hankeuusjaossa, jonka loppukokous 
pidettiin maaliskuussa 2006, kyseiset soidensuojeluohjelmaan kuuluvat alueet liitettiin luonnon-
puistoon. Kuulutusmenettelyn jälkeen näillä alueilla astuvat voimaan myös luonnonpuistoa kos-
kevat rajoitukset. Luonnonpuiston osalta myös valvontaa tulee jatkossa tehostaa. Alueella on vii-
me vuosina tapahtunut toistuvasti vakavia luonnonsuojelurikoksia. 

SME Life -projektissa vuosina 2002–2005 toteutettiin Olvassuon alueella suuri määrä soiden, 
metsien ja metsäautoteiden ennallistamistoimenpiteitä. Toteutettujen ennallistamistoimien tavoit-
teena on nopeuttaa ihmistoiminnan muuttamien suojelualueiden osien palautumista luonnon-
tilaisiksi. Ennallistamiset toteutettiin kiireellisyysjärjestyksessä ja niiden myötä pyrittiin palautta-
maan luonnontilaan priorisoituja luontotyyppejä niillä alueilla, joiden edustavuus ojituksen tai 
metsänhoitotoimien myötä oli huonontunut kaikkein eniten. 

Soita ennallistettiin vuosina 2004–2005 Olvassuolla ja Leväsuolla yhteensä 350 ha. Toimen-
piteeseen sisältyi sekä puuston poisto että ojien tukkiminen. Vuonna 2004 myös purettiin Olvas-
suon itälaidalla suojelualueen läpi kulkenut Palovaaran metsäautotie. Tien purkaminen on lopetta-
nut haitallisen läpikulkuliikenteen suojelualueen keskeisillä osilla. 

Kesällä 2003 ennallistettiin polttamalla 15 ha nuorta kasvatusmetsää Olvassuon luonnonpuistossa 
sijaitsevalla Pystönkoskenkankaalla. Samana vuonna toteutettiin myös 110 ha:n laajuinen laho-
puunlisäyskohde niin ikään luonnonpuistossa sijaitsevassa Petäjävaarassa. 

5.2  Tavoitteet 

Luonnonsuojelun osalta on tavoitteena säilyttää Olvassuo ehjänä luonnonsuojelualue-
kokonaisuutena, jonka sisällä tapahtuvat erilaiset ekologiset prosessit saavat jatkua niin luonnon-
tilaisena kuin mahdollista. Kaiken muun maankäytön tulee jatkossakin sopeutua tähän tavoittee-
seen. Olvassuon alueen erityisenä vastuuna tulevaisuudessa on nähtävä myös siellä esiintyvien 
uhanalaisten ja harvinaisten lajien säilyttäminen. Mikäli lajien ja luontotyyppien suotuisan suoje-
lutason säilyttäminen edellyttää hoitotoimenpiteitä, tulee ne toteuttaa. Olvassuo on myös osa laa-



30 

jempaa palojatkumokokonaisuutta, minkä vuoksi Olvassuolle laaditaan 50 vuoden päähän ulottu-
va palojatkumosuunnitelma. 

5.3  Toimenpiteet 

Luontaisten metsäpalojen lähes kokonaan loputtua on suojelualueilla tärkeää pyrkiä ylläpitämään 
palojatkumoa hiiltyneestä puusta riippuvaisten eliölajien elinolosuhteiden turvaamiseksi. Olvas-
suolle laaditaan tämän hoito- ja käyttösuunnitelman voimassaoloajan kattava palojatkumo-
suunnitelma, jonka mukaan alueella poltetaan metsää viiden vuoden välein (Turunen & Lehtelä 
2005). Poltot pyritään kohdistamaan alueille, joilla metsän käsittelyn vaikutukset ovat yksi-
puolistaneet metsän rakennetta. Myös luonnontilaista metsää voidaan polttaa palojatkumon ai-
kaansaamiseksi. 

Soiden osalta alueelle on laadittu viisi erillistä kohdetta kattava Olvassuon metsäojitettujen soiden 
ennallistamissuunnitelma. Suunnitelman kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 250 ha. Ky-
seinen toimenpidesuunnitelma käsittää alueen kaikki tärkeimmät jäljellä olevat ojituskohteet, joi-
den ennallistamisella voidaan merkittävästi parantaa Olvassuon Natura 2000 -alueen luonnontilaa 
ja edustavuutta. Kaikki suunnitelman mukaiset kohteet on tarkoitus toteuttaa tulevalla hoito- ja 
käyttösuunnitelma- eli HKS-kaudella. Suunnitellut ennallistamishankkeet sekä aiemmin toteutetut 
ennallistamistoimenpiteet näkyvät kuvassa 7. 
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Kuva 7. Tulevat ja toteutetut ennallistamistoimenpiteet Olvassuolla. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06,  
© Suomen ympäristökeskus 2006, © Metsähallitus 2006. 

5.4  Seuranta 

Seurannan painopiste on SME Life -projektin yhteydessä ennallistettujen alueiden hoito-
seurannassa. Seurantaa tullaan jatkamaan perustetuilla seuranta-alueilla koko tämän HKS-kauden 
ajan. Toisena seurannan painopistealueena on alueella elinvoimaisen kannan omaavan erittäin 
harvinaisen lapinsirppisammalen kehityksen seuranta. Lisäksi seuranta-alat tullaan perustamaan 
kaikille HKS-kaudella toteutettaville ennallistamiskohteille. 
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6  Kulttuuriarvojen suojelu 
Olvassuo on aina ollut erämaata, jonka kulttuuri on merkittäviltä osin ollut eränkäynti- ja pyynti-
kulttuuria. Tästä ei juuri ole jäänyt jäljelle suojeltavia kulttuuriarvoja. Aluekokonaisuudelta on 
kiinteänä muinaisjäännöksenä inventoitu Utajärven, Iso Olvasjärven kivikautinen asuinpaikka 
(Anonyymi 2001). 

Kaski- ja niittykulttuurin jäljet ovat metsien ikääntymisen ja niittysaunojen jäännösten lahoamisen 
myötä häviämässä maisemasta. Tervanpolton kulta-ajoista muistuttavia tervahaudanpohjia alueel-
ta löytyy useita, ja niistä suurimmat sijaitsevat Kälväsvaaran alueella. Sikäli kuin tervahaudat 
sijaitsevat kuvioilla, joissa harjoitetaan metsätaloutta, niiden ympäristö tullaan ottamaan huomi-
oon Metsätalouden ympäristöoppaan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkittävimmät perinnemaisema-alueet Olvassuolla ovat Piltuanjokivarressa sijaitseva perinne-
biotooppi sekä Leväojan varren niityt alueen eteläosissa (Vainio & Kekäläinen 1997). Piltuanjoen 
niityllä esiintyy kahta Natura 2000 -luontodirektiivin määritelmän mukaista luontotyyppiä. Näistä 
kosteat suurruohoniityt -luontotyyppiä esiintyy 0,5 hehtaarin alalla. Suurruohoniittyjen ohella joen 
välittömässä läheisyydessä olevalla töyräällä esiintyy tulvaniitty-luontotyyppiä 0,3 ha:n alalla. 
Muilta osin niitty on valtakunnallisen perinnemaisemaluokituksen mukaista tuoretta heinäniittyä 
sekä viitakastikkavaltaista korkeakasvuista rantaniittyä. 

Näistä Piltuanjokivarren alue on kunnostettu vuonna 2003 ja sen niittämistä tullaan jatkamaan 
koko HKS-kauden ajan. Niiton tavoitteena on turvata ja lisätä alueen kasvi- ja eliölajiston moni-
muotoisuutta. Kohteelle on perustettu myös koealoja kasvillisuuden seuraamiseksi (Lehtelä 2003). 
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7  Luonnon käyttö 

7.1  Retkeily 

Olvassuo ei ole koskaan ollut suurten kävijämäärien retkeilykohde. Alueen suuri koko, maaston 
vaikeakulkuisuus sekä vähäinen tiedottaminen ovat tehneet Olvassuosta vain pitkälle edenneiden 
luontoharrastajien ja omatoimisten retkeilijöiden vierailukohteen. Poikkeuksena on kuitenkin Kir-
kaslammen ympäristö, joka on jo pitkään ollut paikallisten ja kauempaakin saapuneiden vieraiden 
varsin suosittu käyntikohde. Olvassuolla tällä hetkellä oleva palveluvarustus on rakennettu koko-
naisuudessaan SME Life -projektissa vuosina 2003–2005. Rakentamisessa otettiin huomioon pai-
kallinen rakentamisen kulttuuri ja Metsähallituksen luontorakentamisen periaatteet. Rakenteilla ja 
niiden sijoittelulla pyritään sekä palvelemaan alueen nykyisiä käyttäjiä että parantamaan Olvas-
suon alueen kiinnostavuutta ja saavutettavuutta myös luontomatkailun näkökulmasta. Olvassuon 
retkeilykäyttö perustuu jokamiehenoikeuksiin. 

Autiotuvat, laavut ja lintutornit 

Olvassuolla on yksi huollettu autiotupa, joka sijaitsee Piltuanjokivarressa Saunakankaalla. Piltu-
anjoki on varsin suosittu kulkuväylä alueelle ja sen rantojen roskaantuminen sekä luvaton poltto-
puunotto on pyritty saamaan hallintaan huolletun taukopaikan rakentamisella. Tupa on suunniteltu 
palvelemaan kalastajien, metsästäjien, marjastajien ja eräretkeilijöiden tarpeita. Piltuanjoki-
varressa entisillä yksityismailla on kolme yksityisessä omistuksessa olevaa kämppää, jotka ovat 
vielä toistaiseksi käytössä. Nämä kämpät on kuitenkin siirrettävä pois alueelta vuoteen 2010 men-
nessä. 

Olvassuon alueella on kaksi Metsähallituksen ylläpitämää laavua. Toinen on Sammakkosuon 
luontopolun ja lintutornin yhteydessä, ja se on suunniteltu palvelemaan lähinnä lintutornilla vie-
railevia päiväretkeilijöitä. Toinen laavu sijaitsee Kirkaslammen rannassa. Laavu on malliltaan 
tuplalaavu ja suunniteltu palvelemaan erityisesti luontomatkailun ja suurempien ryhmien tarpeita. 
Rannalle rakennettu laituri sopii hyvin sukeltajien tarpeisiin, sillä portaita voi nousta räpylät jalas-
sa. Kaikkien taukopaikkojen yhteydessä on kompostoiva kuivakäymälä sekä liiteri. 

Olvassuon alueella on kaksi lintutornia. Toinen on Sammakkosuolla ja toinen Olvassuon luonnon-
puiston puolella Ison Olvassuon reunalla. 

Tiet ja reitit Olvassuon alueella 

Olvassuon Natura 2000 -alueen pohjoispuolella kulkee Oulu–Kuusamo-tie ja eteläpuolella Oulu–
Puolanka-tie. Näiltä teiltä alue on kohtuullisesti saavutettavissa. Oulu–Kuusamo-tieltä pääsee 
Ruottisenharjuun kääntyvälle yleiselle tielle, joka kulkee hyvin läheltä alueen koilliskulmaa. Tän-
ne on rakennettu parkkipaikka ja Olvassuosta kertova infopiste, joka samalla toimii lähtöpisteenä 
Sammakkosuon luontopolulle ja lintutornille. Oulu–Puolanka-tien varressa, Juorkunan kylän koh-
dalta päästään Olvasjärven tielle, jota pitkin pääsee Kirkaslammen parkkipaikalle. Sekä Oulu–
Puolanka-tien varressa että Kirkaslammen parkkipaikalla on Olvassuosta kertovat infopisteet. 
Jälkimmäinen toimii myös lähtöpisteenä Kirkaslammen ennallistamisesta kertovalle luontopolulle 
ja Olvassuon lintutornille. 

Luppoperän tieksi kutsuttu metsäautotie kulkee itä-länsisuuntaisena Kälväsvaaran halki Isolta 
Olvasjärveltä Luppoperään. Muita käytettyjä reittejä alueelle ovat Keinäsperän tie alueen länsi-
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laidalla sekä alueen sisään aivan pohjoisesta pistävä Verko-ojan metsäautotie. Verko-ojan tie tosin 
alkaa olla niin pahoin umpeenkasvanut, ettei se ole enää kovin monta vuotta henkilöauton kuljet-
tavissa. 

Alueella sijaitsee kaksi pitkostettua luontopolkua. Sammakkosuon luontopolku alueen pohjois-
osassa on noin kahden kilometrin mittainen pistopolku. Kirkaslammen ennallistamista esittelevä 
luontopolku on luonnonpuiston puolella koukkaava rengasreitti ja pituudeltaan n. 3,5 km. Näiden 
lisäksi alueella on paikoin edelleen nähtävissä vanhoja erämaatalojen ja niittypalstojen välisiä 
polkuja sekä jo suon sisään painuneita pitkostuksia. Alueella sijaitseva palveluvarustus on esitetty 
kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Olvassuon palveluvarustus. © Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006,  
© Metsähallitus 2006. 
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Tavoitteet 

Kesällä 2003 toteutetusta kävijätutkimuksesta käy ilmi, että luonnonrauha ja luonnontilaisuus ovat 
keskeinen arvo alueen nykyisille ja mahdollisille uusille käyttäjille myös tulevaisuudessa. Kuiten-
kin myös alueen markkinoiminen ja palvelurakenteiden tuottaminen nähtiin toivottavana (Vierelä 
& Kurtti 2003). Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on yhdistää Olvassuon luonnon-
suojelullisten arvojen säilyminen ja virkistyskäytön sekä luontomatkailun mahdollisuuksien pa-
rantaminen. Huolellisen suunnittelun kautta nämä tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa, sillä 
luonnonsuojelullisten arvojen ja rauhan säilyminen on keskeistä myös luontomatkailun kannalta. 
Perustuuhan alueen matkailullinenkin vetovoima juuri monipuoliseen ja kiinnostavaan luontoon. 

Olvassuolla vierailee vuosittain arviolta n. 5000 ihmistä. Metsähallituksen kuusiportaisessa ylei-
sökäytön painopisteluokituksessa Olvassuo kuuluu luokkaan 3, mikä tarkoittaa että alueella on 
palveluvarustusta kohtalaisesti. Ennen Suometsäerämaa Life -hankketta, jonka aikana alueelle 
rakennettiin palveluvarustusta sekä tuotettiin informaatiomateriaalia, Olvassuo kuului luokkaan 4 
(palveluvarustusta vähän). Olvassuon yleisökäytön tavoitteeksi vuoteen 2010 asti on asetettu alu-
een säilyttäminen nykyisessä luokassaan. 

Toimenpiteet 

Tulevaisuudessa retkeilyrakenteita ei rakenneta merkittävästi lisää. HKS-kaudella rakentamisen 
tarvetta arvioidaan mm. sidosryhmätyöskentelyn, asiakaspalautteen sekä kulumisen seurannan 
avulla. Mikäli näiden kautta ilmenee tarvetta uusille rakenteille, tullaan ne toteuttamaan erikseen 
laadittavien toimenpidesuunnitelmien mukaisesti. Hoito- ja käyttösuunnitelman tekemiseen liitty-
vissä osallistamistilaisuuksissa ja muissa alueen tulevaisuutta luotaavissa tilaisuuksissa on noussut 
esiin joitain tulevaisuuden mahdollisia kehittämiskohteita. Nämä ehdotukset on otettu huomioon 
alueen käytön vyöhykkeistämisessä. 

Mahdollisia tulevaisuuden kehittämiskohteita ovat Tiaisen torpan ja Olvassuon yhdistävän vael-
lusreitin rakentaminen sekä Piltuanjokivarressa Kavalasta Saunakankaalle kulkevan vanhan polun 
kunnostaminen. Tiaisen torppa sijaitsee Kalhamajärven rannassa Olvassuon ja Iso Tilansuon–
Housusuon Natura 2000 -alueiden läheisyydessä. Torpalla on jo nyt suoerämaaluonnosta kertova 
valokuvanäyttely sekä infopiste. Torppa toimisi luontevana opastuspisteenä molemmille Natura-
alueille. Tiaisen torpan kehittämistä suoluontoa esittelevänä luontotupana sekä Tiaisen torpan ja 
Olvassuon Kirkaslammen yhdistävän vaellusreitin rakentamista tullaan harkitsemaan jatkossa. 
Nämä kehittämismahdollisuudet on huomioitu molempien Natura-alueiden hoito- ja käyttö-
suunnitelmissa. Tiaisen torpan ja Olvassuon yhdistävän vaellusreitin kustannukset on kirjattu ai-
noastaan Iso Tilansuo–Housusuon hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi 
käynnissä työ, jossa kartoitetaan tulevaa luontokeskusverkostoa ja sen kehittämistarpeita. Esillä 
on ollut mm. suoluontokeskuksen rakentaminen, jolle Olvassuo olisi yksi mahdollinen sijoitus-
kohde. 

Seuranta 

On luultavaa, että vuosina 2003–2005 rakennetun palveluvarustuksen ja alueesta kertovan infor-
maatiomateriaalin myötä alueen kävijämäärät jonkin verran kasvavat. Kasvavat kävijämäärät pyri-
tään ohjaamaan alueen reunoilla sijaitseville luontokohteille. Näillä sijaitsevat luontopolut on ko-
konaisuudessaan pitkostettu kulumiselle herkimmiltä osiltaan. Tämän lisäksi kasvavista kävijä-
määristä aiheutuvia uhkia alueen luontoarvoille torjutaan kävijämäärien seurannan, kulumisen 
seurannan sekä opastuksen avulla. Kävijämäärien muutoksia seurataan Kirkaslammen luonto-
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polulle asennetun kävijälaskurin sekä taukopaikoilla olevien vieraskirjojen avulla. Myös rakentei-
den säännöllisen huollon myötä alueen seuranta tehostuu. Mainittujen toimenpiteiden avulla alu-
een kehitystä ja kävijämääriä kyetään jatkossa arvioimaan nykyistä paremmin, ja siten reagoimaan 
mahdollisiin uhkatekijöihin ajoissa. 

7.2  Marjastus ja sienestys 

Marjastus ja sienestys ovat koko Olvassuon alueella jokamiehenoikeuksia lukuun ottamatta Ol-
vassuon luonnonpuistoa. Olvassuon luonnonpuistossa marjastus ja sienestys ovat järjestyssäännön 
nojalla luvallisia ainoastaan paikallisille asukkaille. Hillan poiminta on perinteisesti ollut paikalli-
sille ihmisille merkittävä lisäansiomuoto. 

7.3  Kalastus 

Kalastus Olvassuon alueen vesistöissä on sallittua kalastuslain (286/82) mukaisesti. Kalastus-
oikeus todetaan myös eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista anne-
tussa asetuksessa 852/1988. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kaikille sallittuja kalastusmuotoja. 
Viehekalastukseen tarvitaan läänikohtainen lupa. Seisovan pyydyksen käyttö edellyttää lisäksi 
pyydyskohtaista lupaa vesialueen haltijalta. Olvassuon luonnonpuiston puolella kalastus on koko-
naan kielletty. 

7.4  Metsästys 

Olvassuo on lähiseutujensa asukkaille hyvin merkittävä metsästysalue. Pudasjärven ja Puolangan 
kunnissa asuvilla on oman kuntansa alueella vapaa metsästysoikeus Olvassuolla metsästyslain 
8 §:n (93/615) mukaisesti. Olvassuon luonnonpuistossa metsästys on 16.2.1994 annetun järjestys-
säännön sekä luonnonsuojelulain (1996/1096) nojalla kokonaan kielletty. 

Olvassuo kuuluu lupametsästysalueeseen, ja muiden kuin edellä mainittujen kuntien asukkaiden 
on mahdollista metsästää alueella maanomistajalta hankittavalla erillisluvalla. Tämänhetkisen 
tiedon mukaan nykyiset metsästyskäytännöt eivät ole uhka Olvassuon alueen luonnonarvoille. 
Mikäli metsästyspaine kasvaa kohtuuttoman suureksi, voidaan lupametsästykseen puuttua rajoit-
tamalla myytävien metsästyslupien määrää ja tarkentamalla myytävien lupien alueellista kiintiöin-
tiä. Metsästystä koskevissa asioissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä riistanhoitoyhdistysten kanssa. 

Olvassuon Natura 2000 -alueeseen kuuluva Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualue sijaitsee 
suurimmaksi osaksi Utajärven kunnan puolella. Asetuksessa eräistä valtion omistamille alueille 
perustetuista soidensuojelualueista (852/1988) metsästys soidensuojelualueilla on sallittua niissä 
kunnissa, joissa kuntalaisilla on ns. vapaa metsästysoikeus, ja sen mukaan kuin järjestyssäännössä 
tarkemmin määrätään, myös muilla soidensuojelualueilla. Koska alueella ei ole ollut vahvistettua 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei myöskään järjestyssääntöä ole laadittu. Nykyiset metsästys-
käytännöt eivät muodosta uhkaa Olvassuon Natura-alueen luonnonarvoille. Leväsuon–Kärppä-
suon soidensuojelualueelle tehdään järjestyssääntö, jolla metsästys sallitaan myös kyseisen soi-
densuojelualueen Utajärven puoleisilla osilla. 
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7.5  Poronhoito 

Poronhoito on sallittua koko Olvassuon alueella poronhoitolain (848/90) mukaisesti. Olvassuon 
alue kuuluu pääosin Pudasjärven paliskuntaan, osia alueen itä- ja kaakkoisosista kuuluu Pintamon 
paliskuntaan. Porotalous on Olvassuon alueella intensiivistä. Poronhoitotöissä toimivalla henkilöl-
lä on paliskunnan poroisännän luvalla oikeus käyttää moottorikäyttöistä ajoneuvoa Olvassuon 
alueella (maastoliikennelaki 1710/1995). Poronhoitotoimista ei kuitenkaan saisi aiheutua kohtuu-
tonta haittaa Olvassuon Natura 2000 -alueen luonnonarvoille. Tämän vuoksi pyritään käytäntöön, 
jossa Olvassuon alueelle sijoitettavista porojen pysyvistä talviruokintapaikoista ja poronhoitoon 
liittyvistä rakenteista, kuten siirtoaidoista ja kesäaikaisesta maastoliikenteestä, neuvotellaan Met-
sähallituksen ja paliskuntien kesken ennen niiden käyttöönottoa. Kesäaikainen mönkijän käyttö 
pyritään mahdollisuuksien mukaan keskittämään tietyille urille. 

7.6  Maa-ainesten otto 

Olvassuon alueeseen ei maa-ainesten oton osalta kohdistu juurikaan uhkia tai käyttöpaineita. 
Eräiden soidensuojelualueiden perustamisesta annetun lain (851/1988) asetuksessa 852/1988 kiel-
letään maa-ainesten otto luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuilta Olvassuon osilta. Kälväsvaaran 
alue Olvassuon eteläosassa kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, ja maa-ainesten 
ottotoiminta aiheuttaisi alueella maa-aineslain 3.1  §: n vastaisia seurauksia maisema- ja luonnon-
arvoille. Metsälain nojalla suojelluilla Olvassuon osilla maa-ainesten otolle ei ole paineita. Lisäksi 
maa-ainesten otto näiltä alueilta edellyttäisi Natura 2000 -vaikutusten arviointia. Maa-ainesten 
otto luultavasti heikentäisi niitä luontoarvoja, joiden vuoksi kohde on sisällytetty Suomen Natura 
2000 -verkostoon, eikä luvan saamiselle näin ollen ole edellytyksiä. 

Turvetuotannosta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli alu-
een läheisyyteen suunnitellaan uusia turvetuotantoalueita.  

7.7  Puuston käyttö 

Metsä- ja maa-aineslailla suojelluilla Olvassuon osilla voidaan suorittaa metsätalouden ympäristö-
oppaan mukaisia metsänhoitotoimia, sikäli kun toimet eivät vaikuta huonontavasti Natura 2000  
-luontotyyppien pinta-alaan tai edustavuuteen. Kaikki metsätalouden piirissä olevat alueet sijait-
sevat Kälväsvaaran ja Iso Palovaaran pääosin maa-aineslailla ja osin metsälailla suojelluilla alu-
eilla. Näillä alueilla Natura-luontotyypeiksi luokitellut kuviot jäävät metsätalouskäytön ulko-
puolelle. Yhteensä Olvassuon Natura-alueen metsä- ja maa-aineslailla suojelluilla osilla on n. 
1 360 ha sellaisia kuvioita, joissa metsätalouden harjoittaminen on mahdollista alueen Natura-
luontotyyppejä vaarantamatta. Hakkuista ja muista toimista tehdään normaali metsänkäyttö-
ilmoitus alueelliseen metsäkeskukseen, jonka tulee ilmoittaa asiasta edelleen alueelliseen ympäris-
tökeskukseen (Anonyymi 2004). Metsänhoitotoimia suunniteltaessa Metsähallituksen metsä-
talouden alueyksikön suunnittelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan luontopalveluiden 
suojelubiologin kanssa. 

Metsätyypiltään talousmetsät ovat valtaosin kuivaa ja karukkokangasta. Puusto on pääosin mänty-
valtaista nuorta kasvatusmetsää. Myös joitakin varttuneemman metsän kuvioita löytyy. Suunnitte-
lukaudella tälle alueelle kohdistuvat metsänhoitotoimet koostuvat pääasiassa ensi- ja jatko-
harvennuksista. Uudistettavat kuviot ovat pienialaisia. Kälväsvaaran kokonaisuuden asema pohja-
vesialueena huomioidaan alueella tehtävissä toimenpiteissä metsätalouden ympäristöoppaan mu-
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kaisesti. Metsiä uudistettaessa suositaan luontaista uudistamista, ja karuimmilla kasvupaikoilla 
uudistamiseen pyritään ilman maanmuokkausta. 

7.8  Matkailun yritystoiminta 

Tällä hetkellä Olvassuon alueella toimii yksi luontomatkailuyritys. Parhaiten Olvassuon alue so-
veltuu opastettujen lintu- ja hiihtoretkien kohteeksi. Erityisesti linturetkiä järjestävien yritysten 
kanssa pyritään aktiiviseen yhteistyöhön. Mikäli yrittäjä käyttää Metsähallituksen retkeily-
rakenteita elinkeinon harjoittamiseen, edellyttää tämä kirjallisen käyttöoikeussopimuksen tai yh-
teistyösopimuksen laatimista. Sellaiset ohjelmapalvelut, jotka perustuvat jokamiesoikeuksiin, 
eivät ole luvanvaraisia (esim. opastettujen vaellusten järjestäminen). Yhteistyösopimuksen laati-
mista voidaan kuitenkin pitää suositeltavana. 

Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa Kälväsvaaran alue sekä osa Piltuanjokivarresta on varattu 
virkistysvyöhykkeiksi. Näillä alueilla on luontomatkailun yritystoimintaa mahdollista kehittää, 
mikäli sellaiseen ilmenee tarvetta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä merkittävimmät luontomatkailun 
yritystoimintaan soveltuvat kohteet ovat lintutornin, laavun sekä luontopolun muodostamat kaksi 
kokonaisuutta. Luontomatkailun harjoittaminen on mahdollista myös syrjävyöhykkeellä. Sinne 
soveltuvat esimerkiksi hiukan vaativammat, mahdollisesti teemoilla varustetut ohjatut vaellukset 
kesällä ja talvella. 

Kirkkaanlammen virkistysvyöhykkeelle ei sijoiteta yleistä moottorikelkkauraa, mutta alueella 
voidaan kuljettaa asiakkaita ohjatusti myös motorisoidusti. Tällöin yrittäjän täytyy kuitenkin laatia 
Metsähallituksen kanssa erillinen käyttöoikeussopimus. Sopimuksessa määritellään – maasto-
tarkastelujen jälkeen – käytettävä reitti, joka ei vaaranna alueen Natura 2000 -luontotyyppien ti-
laa, taikka muuten heikennä alueen luontoarvoja. 

7.9  Liikenne ja liikkuminen 

Liikkuminen Olvassuon Natura-alueella perustuu pääsääntöisesti lihasvoimin tapahtuvaan etene-
miseen. Moottorikelkkailu ja muu maastoajoneuvoliikenne alueella on kielletty ilman maan-
haltijan lupaa. Maastoajoneuvon käyttö on kuitenkin sallittua maastoliikennelain 4 §:n tarkoitta-
missa viranomais- ja poronhoitotehtävissä liikkuville (maastoliikennelaki 1710/1995). 

Veneen käyttö alueen joilla liikuttaessa on sallittua lukuun ottamatta Piltuanjoen Olvassuon luon-
nonpuiston sisällä kulkevaa osaa. 

Maastopyöräily ja ratsastus ohjataan ainoastaan niitä varten osoitetuille reiteille tai alueella kulke-
ville luonnonpuiston ulkopuoleisille metsäautoteille. Maastopyöräilyä ja ratsastusta voidaan alu-
een eläimistön tai kasvillisuuden säilymisen niin vaatiessa rajoittaa järjestyssäännöllä. 
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8  Luonto-opastus ja -opetus 
Olvassuolla ei entuudestaan ole ollut mitään opastusmateriaalia. SME Life -projektin aikana vuo-
sina 2002–2005 sisääntuloreittien yhteyteen sijoitettiin alueesta kertovia infopisteitä, joissa kerro-
taan Olvassuosta, sen ominaispiirteistä, virkistysmahdollisuuksista ja luonnonsuojelullisesta mer-
kityksestä. Lisäksi korostetaan hyvän eräperinteen mukaista käyttäytymistä alueella liikuttaessa. 
Opasteilla pyritään myös ohjaamaan kävijät huollettujen taukorakenteiden käyttöön. Myös tauko-
paikkojen yhteyteen on sijoitettu roskattomaan retkeilyyn ja kestävään luontomatkailuun ohjaavia 
opasteita. Opastuspisteet, joiden sijainti on esitetty kuvassa 8, jakaantuvat alueelle seuraavasti: 

• Lintutornin parkkipaikalla Sammakkosuolla on iso neljän opastustaulun opastuspiste. Pis-
teellä kerrotaan alueen luonnonsuojelullisesta merkityksestä ja erityispiirteistä sekä hyvis-
tä retkeilykäytännöistä. Yhdessä tauluista on alueen kartta. Lintutornille johtavan polun 
varrella on suoluonnosta kertovia luontotauluja. Lisäksi lintutornin juurella on lintujen 
tunnistusta helpottava taulu. 

• Aivan Oulu–Puolanka-tien varressa, Juorkunan kylän kohdalla on kyläyhdistyksen talon 
pihapiirissä Sammakosuon opastuspistettä vastaava neljän taulun opastuspiste. 

• Kirkkaan lammen luontopolun parkkipaikalla on pienempi, kahden taulun opastuspiste. 
Toisessa tauluista kerrotaan hyvistä retkeilykäytännöistä ja toisessa on alueen kartta. 

Alueen kahdesta luontopolusta erityisesti Kirkkaan lammen soiden ennallistamista esittelevä pol-
ku on suunniteltu palvelemaan myös opetustoimintaa. Polku kulkee kahden eri aikoina ennalliste-
tun suoalueen sekä luonnontilaisen suoalueen halki. Lisäksi polun varrella on soiden ennallistami-
sen käytännöistä ja ekologiasta kertovia luontopolkutauluja. Polkua on käytetty ja tullaan jatkossa 
käyttämään opetuskohteena erilaisille ennallistamisesta kiinnostuneille ryhmille, kuten luonnon-
vara-alan opiskelijoille sekä alalla työskenteleville ihmisille. Myös Sammakkosuon luontopolku 
soveltuu opetustoimintaan. Sen tauluissa esitellään erilaisia suotyyppejä, suon ekologiaa, niiden 
muuttumista ajan saatossa sekä ihmisen roolia soiden kehityksessä. 

Muuta Olvassuosta kertovaa materiaalia ovat SME Life -projektin kuluessa valmistuneet alue-
esite, alueen luonnosta kertova dvd, suomatkailuopas, alueen luontoa ja maankäytön historiaa 
esittelevä kirja sekä Tiaisen torpalla sijaitseva, yleisemmin suoerämaata esittelevä valokuva-
näyttely. Vuosina 2002–2005 tuotettua opastusmateriaalia tullaan tarpeen mukaan päivittämään 
HKS-kaudella, mutta muuten uuden materiaalin tuottamiseen ei ole tarvetta. 



40 

9  Tutkimus 
Olvassuon alueella on tehty erilaisia selvityksiä alueen luonnosta ja historiasta. Ennen SME Life 
-hanketta Olvassuon kasvillisuutta ja luontotyyppejä ovat selvittäneet Laitinen ja Palojärvi (1995–
1996) ja Kumpulainen (1995). Metsäntutkimuslaitos (Heikkilä ym. 1999) sekä Oulun Vesi (Ahola 
ym. 2001) ovat tutkineet Olvassuon Natura 2000 -alueen lähteitä, lähdesoita ja lettoja. Molemmat 
tutkimukset ovat liittyneet Kälväsvaaraan suunnitellun pohjavedenoton vaikutusten arvioimiseen. 
Selvityksissä on inventoitu Kälväsvaaran, Olvassuon ja Leväsuon lähteitä ja lähteistä suo-
kasvillisuutta. Lisäksi on selvitetty laajasti Olvassuon Natura-alueen geologiaa, hydrologiaa ja 
pohjaveden vaikutusta kasvillisuustyyppeihin. Selvitysten yhteydessä on tehty havaintoja myös 
uhanalaisista lajeista. 

Suometsäerämaa Life -projektin yhteydessä vuonna 2003 Olvassuolla tehtiin linnustoselvitys, 
jonka tuloksiin koostettiin myös aiemmin tehtyjen laskentojen tulokset (Tuohimaa 2003). Samoin 
Olvassuolla selvitettiin kasvillisuutta ja kääväkkäitä kesällä 2003 (Ala-Risku 2003). Olvassuolla 
esiintyvän harvinaisen lapinsirppisammalen ekologiaa ja suojelua selvittävä tutkimus toteutettiin 
vuosina 2003–2004 (Sallantaus & Turunen 2004). Maankäytöstä ja historiasta Olvassuon alueella 
laadittiin myös SME Life -projektin kuluessa kattava selvitys vuonna 2003 (Kauppi 2003). Olvas-
suon kävijöistä sekä heidän toiveistaan ja odotuksistaan alueen tulevaisuuden suhteen järjestettiin 
kävijätutkimus kesällä 2003 (Kurtti & Vierelä 2003). Olvassuon Natura 2000 -luontotyypit selvi-
tettiin maastotutkimuksin kesällä 2003 sekä osalta aluetta ilmakuvista vuosina 2003–2004. 

Alueen ainutlaatuisuuden myötä on mahdollista, että Olvassuo alkaa kiinnostaa tutkimuslaitoksia 
erilaisten biologian alaan liittyvien tutkimusten toteuttamisalueena. Erityisesti Olvassuon luon-
nonpuistoon tutkimustoiminta sopii, sillä yhtenä sen perustamistarkoituksena on alueen varaami-
nen tieteelliseen tutkimukseen. Metsähallitus pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön tutkimustyötä teke-
vien tahojen kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja eri viranomaisten kanssa. Tutkimuksia suun-
niteltaessa on etukäteen varmistuttava siitä, että niiden tekemisestä ei aiheudu haittaa alueen luon-
nonsuojelullisille arvoille. Tutkimusluvat alueelle myöntää Metsähallitus, pois lukien geologinen 
tutkimus sekä malminetsintä soidensuojelualueella ja Olvassuon luonnonpuistossa, joihin tarvi-
taan ympäristöministeriön lupa (luonnonsuojelulaki 1996/1096, asetus eräistä valtion omistamille 
alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 1981/932). 
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10  Toimenpidesuunnitelmat 
SME Life -hankkeen aikana Olvassuon alueella toteutettiin vuosina 2002–2005 hanke-
suunnitelman mukaisia ennallistamiseen ja retkeilyrakentamiseen liittyviä osahankkeita, joista 
kustakin laadittiin erillinen toimenpidesuunnitelma. Näitä toimenpiteitä olivat 

• Olvassuon ennallistaminen 
• Leväsuon ennallistaminen 
• Pystönkoskenkankaan metsän ennallistaminen 
• Petäjävaaran metsän ennallistaminen 
• Palovaaran metsäautotien ennallistaminen  
• Piltuanjokivarren perinnebiotoopin kunnostus ja hoito 
• Sammakkosuon lintutornin ja laavun rakentaminen 
• Kirkkaan lammen ennallistamispolun ja lintutornin rakentaminen 
• Saunakankaan autiotuvan rakentaminen. 

 
Varsinaisia hoito- ja käyttösuunnitelmaa tukevia laajempia toimenpidesuunnitelmia ovat 

• Olvassuon aluetta koskeva palojatkumosuunnitelma (Lehtelä & Turunen 2005) 
• Olvassuon metsäojitettujen soiden ennallistamissuunnitelma (Kaartinen 2004). 

 
Alueen luontomatkailun kehittämiseen liittyvien uusien toimenpidesuunnitelmien tarpeellisuus 
arvioidaan hoito- ja käyttösuunnitelmakauden kuluessa ja mikäli aitoa tarvetta on, laaditaan tarvit-
tavat suunnitelmat. Suunnitelmien laatimisen yhteydessä arvioidaan lisäksi toimenpiteiden vaiku-
tukset luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin. 
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HALLINTO JA TOTEUTUKSEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

11  Hallinnan ja hoidon järjestäminen 
Olvassuon alue on pääosin Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen hallinnassa ja hoidos-
sa. Metsä- ja maa-aineslailla suojelluista osista vastaa metsätalouden Pohjanmaan tulosalue. Alu-
eella sijaitsevaa Ryömän yksityistä luonnonsuojelualuetta koskevat siitä erikseen annetut rauhoi-
tusmääräykset. Käytännön hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelulailla suojelluilla alueilla vastaa 
Pohjanmaan luontopalvelut. Metsä- ja maa-aineslailla suojeltujen alueiden hoitotoimista vastaa 
Metsähallituksen metsätalouden alueyksikkö yhteistyössä luontopalveluiden kanssa. Voimassa-
olevia vuokra-käyttöoikeussopimuksia alueella on kaksi. Sopimukset koskevat Pudasjärven palis-
kunnan erotusaitoja Ahmasuolla ja Iso-Palovaarassa. 

Suunnittelualueen sisällä sijaitsevalle Olvassuon luonnonpuistolle on annettu järjestyssääntö 
16.2.2004. Kyseistä järjestyssääntöä tulee päivittää liikkumista koskevien rajoitteiden osalta. 
Luonnonpuistoon on valmistunut luontopolku ja lintutorni, joiden käyttäminen tulee sallia kaikil-
le. Lisäksi hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä on laadittu suunnittelualueen sisällä olevaa 
Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualuetta koskeva järjestyssääntöluonnos (liite 6). Järjestys-
sääntö kyseiselle alueelle on tarpeen metsästyskäytäntöjen selkiyttämiseksi. 

Olvassuon alueen rajaus ei lähitulevaisuudessa muutu. Olvassuon hankeuusjakoon liittyvä suoje-
lualuekiinteistöjen täydentäminen saatettiin loppuun maaliskuussa 2006. Tässä yhteydessä alueel-
ta hankitut yksityismaat liitettiin suojelualuekiinteistöihin. Koska luonnonpuiston rajaus oli ai-
emmin epätarkoituksenmukainen, liitettiin Siliäsuolta Ahmasuolle pistävä soidensuojelu-
ohjelmaan kuuluva alue luonnonpuistoon. Luonnonpuistoa koskevat säädökset astuvat voimaan 
kyseisellä alueella luonnonpuiston laajentamisesta tehtävän kuulutusmenettelyn jälkeen. Muut 
Olvassuon kokonaisuuteen kuuluvat suojeluohjelmakohteet liitetään lakisääteisiin suojelualueisiin 
myöhemmissä kiinteistötoimituksissa, jotka on tavoitteena toteuttaa tämän hoito- ja käyttö-
suunnitelman voimassaolokaudella. Pudasjärven puoleiset soidensuojeluohjelmakohteet tullaan 
liittämään Oravisuon–Näätäsuon–Sammakkosuon soidensuojelualueeseen ja Utajärven puoleiset 
ohjelma-alueet Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueeseen. Kälväsvaaran ja Iso Palovaaran 
metsä- ja maa-aineslailla suojelluista alueista muodostetaan oma kiinteistönsä (kuva 2). 

Olvassuo on poikkeuksellisen arvokas suojelualuekokonaisuus, jonka kehittämistä on syytä tar-
kastella vyöhykkeistämisperiaatetta noudattaen. Esimerkiksi Olvassuon luonnonpuistossa liikku-
minen on kielletty, mutta kuitenkin siellä sallitaan paikallisten asukkaiden harjoittama marjastus ja 
sienestys sekä porotalouden harjoittamiseen liittyvä maastoliikenne. Alueen hallinnan kannalta 
olisi tarkoituksenmukaista perustaa yksi suojelualue, jossa retkeily olisi mahdollista myös nykyi-
sen luonnonpuiston alueella eriasteisissa käytön vyöhykkeissä. 

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma kattaa seuraavan kymmenen vuoden jakson eli vuodet 2006–
2015. Viiden vuoden kuluttua arvioidaan suunnitelman toteutuminen, ja tarvittaessa päivitetään 
suunnitelma ilmeisen toimimattomaksi tai vanhentuneeksi käyneiltä osiltaan. Tässä arvioinnissa 
käytetään työvälineenä jäljempänä (luku 16.1) olevaa uhka-analyysiä, jonka arviointi- sekä uhka-
otsikoiden alta löytyvät seurattavat asiat. Taulukon viimeisessä sarakkeessa on lueteltu ne toimen-
piteet, joihin tarvittaessa ryhdytään. 
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12  Palvelurakenteiden huolto 

12.1  Tehtävät 

Olvassuon Natura 2000 -alueen huollon tehtävänä on palveluvarustuksen ylläpito. Huollossa nou-
datetaan Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmän vaatimuksia. Huollon vaatima työmäärä 
pyritään minimoimaan alueen käyttäjien opastamisen sekä alueen käytön seurannan avulla. Huol-
losta vastaavat Pohjanmaan luontopalveluiden luontovalvojat sekä tarpeen mukaan palkattava 
väliaikainen työvoima. 

Metsähallituksen henkilökunnalla on alueen huolto-, kunnostus- ja valvontatöissä oikeus liikkua 
alueella moottorikelkalla tai muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Huoltoajot pyritään suorit-
tamaan talvella moottorikelkalla samoja, tätä tarkoitusta varten suunniteltuja reittejä pitkin. Näin 
varmistetaan, että huoltotoimista aiheutuva häiriö alueen luonnolle ja siellä liikkuville ihmisille on 
mahdollisimman pieni. 

12.2  Polttopuu- ja jätehuolto 

Alueen taukopaikoilla tarvittavat polttopuut hankitaan suojelualueen ulkopuolelta. Polttopuun 
kulutukseen kiinnitetään huomiota ja sitä pyritään minimoimaan retkeilijöitä opastamalla. 

Olvassuolla on pinta-alaansa nähden melko vähän virkistyskäytön rakenteita ja aluetta käyttävät 
pääasiassa kokeneet retkeilijät, jotka tuottavat jätettä hyvin vähän. Alueella noudatetaan roskatto-
man retkeilyn periaatteita. Jokaiselta huollon piirissä olevalta taukopaikalta löytyy jätteiden käsit-
telyohje. Palavat jätteet poltetaan, kompostoituvat voidaan laittaa kuivakäymälään ja kierrätys- ja 
kaatopaikkajätteet tuodaan maastosta pois. Alueella ei ole erillisiä jätteidenkeruupisteitä. Metsä-
hallituksen huoltohenkilökunta tyhjentää taukopaikoilla olevat kompostoivat kuivakäymälät tar-
peen mukaan. 

 

13  Valvonta 
Tällä hetkellä valvonta Olvassuolla on riittämätöntä. Pahimpina ongelmina voidaan pitää luvaton-
ta moottorikelkkailua ja petojen tappamista. Alueelle tuotettujen palvelurakenteiden rakentamisen 
myötä kävijämäärät tulevat todennäköisesti jonkin verran lisääntymään. Tämä kuitenkin luulta-
vasti pikemminkin rauhoittaa aluetta kuin lisää ongelmia. Alueella on enemmän liikettä, ja raken-
teiden säännöllisen huollon myötä valvonta tehostuu ja ongelmatilanteisiin pystytään jatkossa 
reagoimaan paremmin. Valvonnan ja siihen liittyvän opastamisen keskeinen tehtävä on myös eh-
käistä ongelmia ennakolta. Alueelle johtaville tärkeimmille sisäänmenoväylille on asennettu info-
pisteitä, joilla pyritään saattamaan alueella liikkumisen keskeisimmät pelisäännöt alueen käyttäji-
en tietoon. 

Olvassuolla liikkuva Metsähallituksen henkilöstö valvoo suojelualuetta ja opastaa alueen käyttäjiä 
huolto- ja muiden töiden ohessa. Varsinaista valvontatyötä alueella tekevät poliisi ja Metsä-
hallituksen erätarkastajat. Valvonnan painopisteistä sovitaan vuosittaisen toiminnan suunnittelun 
yhteydessä. 
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14  Yhteistyö 
Olvassuon tulevaisuutta linjanneessa SME Life -hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina 
alueen kunnat ja ympäristökeskukset. Ohjausryhmä toimi samalla tämän hoito- ja käyttö-
suunnitelmaprojektin asiantuntijatahona. 

Alueen tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi Metsähallitus pyrkii jatkossakin mahdolli-
simman kiinteään yhteistyöhön Olvassuolla ja sen lähiympäristössä toimivien tahojen kanssa. 
Näin pyritään minimoimaan ristiriitatilanteiden syntymistä ja ehkäisemään niitä ennakolta. Yh-
teistyökeinoja ovat avoin tiedottaminen, palaverit ja koulutustilaisuudet, yhteiset projektit sekä 
osallistavien suunnittelumenetelmien käyttäminen. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat 

• alueen kunnat: Puolanka, Utajärvi ja Pudasjärven kaupunki 
• viranomaiset: alueelliset ympäristökeskukset ja maakuntaliitot 
• yliopistot ja tutkimuslaitokset 
• aluetta suoraan liiketoiminnassaan hyödyntävät ja muut matkailualan yrittäjät 
• paliskunnat 
• paikalliset asukkaat ja koulut 
• Olvassuolla vierailevat retkeilijät 
• paikalliset kalastus- ja metsästysjärjestöt 
• retkeily- ja luonnonsuojelujärjestöt 
• riistanhoitoviranomaiset. 

 
Alueelle kohdistuvien hankkeiden ja suunnitelmien vaikutusten arvioinnissa keskeisenä yhteistyö-
tahona ovat alueelliset ympäristökeskukset. 
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15  Resurssit ja aikataulu 
Olvassuon Natura 2000 -alueella on toiminut vuosina 2002–2005 SME Life -projekti, jonka myö-
tä alueella on panostettu voimakkaasti sekä luonnonhoitoon että palveluvarustuksen rakentami-
seen. Tästä johtuen tämän suunnittelukauden kustannukset koostuvat etupäässä ylläpidosta. Tau-
lukossa 7 on arvioitu tämän suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä vuosi-
tasolla että yhteensä koko suunnitelmajaksolta 2006–2015 (10 vuotta). Mahdollisen Tiaisen torpan 
ja Olvassuon yhdistävän vaellusreitin kustannukset on kirjattu ainoastaan Iso Tilansuo–Housu-
suon hoito- ja käyttösuunnitelmaan. 

Taulukko 7. Olvassuon hoito- ja käyttösuunnitelman aiheuttamat kustannukset suunnitelmakaudella. 

Ennallistaminen ja seuranta Kustannus €/vuosi Yhteensä €  
Metsäpalojatkumosuunnitelman 

toteutus (14,6 ha) 
2 480 24 800  

Soiden ennallistaminen 10 200 102 000  
Perinnebiotooppien hoito 300 3 000  
Yhteensä 12 980 129 800  
 
Palveluvarustuksen ylläpito Poisto €/vuosi Yhteensä €  
Sammakkolammin parkkipaikka 188 1 875  
Sammakkosuon lintutorni 1 375 13 750  
Sammakkosuon luontopolku 1 250 12 500  
Sammakkosuon laavu + WC/liiteri 1 125 11 250  
Kirkaslammin parkkipaikka 94 938  
Kirkaslammin laavu + WC/liiteri 1 500 15 000  
Olvassuon ennallistamispolku 1 875 18 750  
Olvassuon lintutorni 1 563 15 625  
Saunakankaan autiotupa + WC/liiteri 3 125 31 250  
Maisemointi (riukuaidat) 938 9 375  
Opastus (infopisteet, alue-esite) 969 9 688  
Yhteensä 14 000* 140 000*  
 
Vakinainen henkilöstö Kustannus €/vuosi Yhteensä €  
Luontovalvoja 3 255 32 550  
Erikoissuunnittelija 3 000 30 000  
Suojelubiologi 5 250 52 500  
Matkakulut 850 8 500  
Yhteensä 12 355 123 550  
 
* Palveluvarustuksen ylläpito -kohdassa lukuja on hieman pyöristetty. Yhteensä-sarakkeen summat 
   eivät siksi aivan täsmällisesti vastaa yksittäiset summat yhteen laskemalla saatavia kustannuksia. 
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16  Suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi 

16.1  Uhka-analyysi 

Taulukkoon 8 on koottu eri kohdissa suunnitelmaa esiintyvät sekä ulkopuolelta tulevat seikat, 
jotka saattavat uhata Olvassuon hoidon ja käytön tavoitteiden toteutumista. Uhka-analyysiin on 
käytetty myös osallistamistilaisuuksissa dokumentoitua materiaalia, koska paikallisten tahojen 
esiin nostamat tekijät ovat usein niitä, jotka koetaan uhkaksi alueen tulevaisuudelle. 

Taulukko 8. Olvassuon alueeseen kohdistuvat mahdolliset uhat, niiden arviointi ja toimenpiteet vahinkojen ehkäi-
semiseksi sekä korjaamiseksi.  

Uhka Arviointi Toimenpide 
Kesäaikainen 
maastoliikenne 

Satunnainen kesäaikainen maasto-
liikenne on lähinnä esteettinen haitta, 
toistuvammin tapahtuvana uhka aluetta 
koskevien tavoitteiden toteutumiselle. 
 

Minimoidaan kesäaikainen mönkijöiden käyttö 
ja pyritään keskittämään liikenne tietyille urille 
→ neuvottelut paliskuntien kanssa. Valvonnan 
tehostaminen. 

Oulun kaupungin 
vedenottohanke 
Kälväsvaara–
Viinivaara 

Hanke heikentäisi huomattavasti alueen 
Natura-luontotyyppien pinta-alaa ja 
edustavuutta, erityisesti Kälväsvaaraan 
rajoittuvien Leväsuon ja Ison Olvassuon 
rehevien aapasuokokonaisuuksien 
osalta. 
 

Korostetaan neuvotteluissa pohjavesi-
hankkeen haitallisia vaikutuksia Olvassuon 
Natura-luontotyyppien pinta-alaan ja edusta-
vuuteen. 

Luontomatkailu  
– erämaisuuden  
ja hiljaisuuden  
säilyminen 

Alue on ollut ennen muuta paikallisten 
henkireikä, uudet ihmiset ja heidän 
mukanaan tuomat lieveilmiöt vaikuttavat 
myös tähän kokemukseen. SME Life  
-projektin tavoite oli monipuolisuuden 
lisääminen alueella. Tämän tulee tapah-
tua hallitusti, alueelta on voitava hakea 
rauhaa myös tulevaisuudessa. 

Erämaisuuden säilyminen on jatkuvan seu-
rannan alla. Palveluvarustusta tarjotaan tar-
koin harkituissa kohdissa. Keskitetään suo-
matkailu ja lähivirkistys Kirkkaan lammen ja 
Sammakkosuon luontokohteille. Kävijä-
laskenta kertoo käytön volyymista ja sitä käy-
tetään seurannan tukena. Keinoja: tiedottami-
nen, ihmisten ohjaaminen, vuodenaikais-
rauhoitukset, rakenteiden purkaminen tai 
kävijämäärien rajoittaminen. 
 

Negatiivinen  
julkisuus  
ja paikalliset 

Paikallisten pitäisi saada itse kokea 
olevansa ”alueen vartijoita”. Epä-
määräinen lehtikirjoittelu ja vihjailu mm. 
petovihaan liittyen pitää yllä juopaa 
säännöstön ja alueen käyttäjien välillä. 
 

Tulee rakentaa luottamusta avoimessa hen-
gessä, seurata alueeseen liittyvää kirjoittelua 
ja tarvittaessa puuttua siihen. Hyvä ilmapiiri 
saavutetaan ainoastaan jatkuvalla vuoro-
puhelulla paikallisten kanssa. 

Kuluminen ja  
roskaantuminen 

Piltuanjoen sekä Kirkkaanlammen ran-
tojen roskaantuminen on uhka. Alueelle 
rakennetun palveluvarustuksen ja tuote-
tun informaatiomateriaalin kannustami-
na kävijämäärät saattavat jonkun verran 
lisääntyä.  

Maaston kuluminen on pidettävä hyväksyttä-
vissä rajoissa. Roskattoman retkeilyn ohjeis-
tusta annetaan yleisölle ja alueella toimivat 
yrittäjät otetaan yhteistyösopimuksen piiriin, 
jolloin he saavat riittävän perehdytyksen mm. 
kestävään luontomatkailuun ja roskattomaan 
retkeilyyn liittyvistä asioista. Alueelle rakenne-
tut huolletut taukopaikat ovat eräs keino ros-
kaamisen eliminoimiseksi. Reuna-alueet, joille 
suurin kävijäpaine suuntautuu, on pitkostettu 
kulumiselle herkimmiltä osiltaan. Käytetyim-
millä osilla kulumista seurataan systemaatti-
sesti. 
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Taulukko 8. jatkuu 

Uhka Arviointi Toimenpide 
Lupametsästys Metsästäjätiheys saattaa piikkeinä uha-

ta metsästyksen sosiaalista kestävyyttä. 
Vaikka luvat myydään laajalle alueelle, 
keskittyy itse metsästyspaine usein 
liiaksi suojelualueille, joista Olvassuo on 
yksi esimerkki. 
 

Tiivis yhteistyö MH:n ja riistanhoitoyhdistysten 
ja -piirien välillä → tutkimukset metsästys-
paineesta ja metsästyksen sosiaalisesta kes-
tävyydestä. Tarvittaessa lupakiintiöiden tar-
kempi kohdentaminen. 

Luvaton maasto-
liikenne eli  
moottorikelkkailu 

Uhkaa sekä erämaisuutta että hiljaisuut-
ta, joka on katoava luonnonvara. Alueel-
la on esiintynyt luvatonta kelkkailua, 
johon liittyy myös lieveilmiöitä, ajetaan 
”villisti”. 

Paikallisille tiedotetaan selkeästi maasto-
liikennelakia ym. koskevista asioista. Tehdään 
pelisäännöt selviksi maastoliikennelupien 
osalta. Valistusta lisätään ja valvontaa tiuken-
netaan. Tapauksiin puututaan, ja otetaan 
käyttöön nollatoleranssi: ei sallita yhtään luva-
tonta kelkkaa. 
 

Luontaisten metsä-
palojen puuttumi-
nen 

Luontaisten metsäpalojen lähes loput-
tua metsien rakenne yksipuolistuu ja 
palovaateliaat uhanalaiset lajit ovat 
vaarassa kadota. 

Alueella toteutetaan säännöllisesti palo-
jatkumoa erillisen toimenpidesuunnitelman 
mukaisesti. Tulisi keskustella luontaisten 
metsäpalojen sallimisesta suurimmilla  
suojelualueilla.  

 

16.2  Suunnitelman vaikutusten arviointi 

Lain viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki 
200/2005) nojalla hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole suoraan ympäristöarvioinnin piiriin tuleva, 
vaan sitä koskee lain yleinen selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan vaikutukset arvioidaan. Vaik-
ka tämän hoito- ja käyttösuunnitelman ympäristövaikutukset jäänevätkin melko vähäisiksi, on 
niistä esitetty seuraavassa arviointi. Koska Olvassuon alue on jo vakiintunut suojelukohde, verra-
taan tämän hoito- ja käyttösuunnitelman myötä syntyviä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia siihen tilaan, joka Olvassuon alueella vallitsisi ilman tämän hoito- ja käyttö-
suunnitelman mukaisia toimenpiteitä. 

16.2.1  Ekologiset vaikutukset 

Ekologisten vaikutusten arvioinnissa käsitellään tämän suunnitelman toteutumisen myötä alueen 
tilassa yleisesti tapahtuvat muutokset. Luvussa 16.3 esitetään luontotyypeittäin ja lajeittain yksi-
löity ennuste Olvassuon alueen tilasta suunnitelmakauden päättyessä vuonna 2015. 

Retkeily ja virkistyskäyttö Olvassuon alueella tullee jonkin verran lisääntymään. Tähän vaikutta-
vat vastikään alueelle valmistuneet retkeilyrakenteet sekä alueen tunnettavuuden paraneminen 
valmistuneen informaatioaineiston myötä. Samaan aikaan tehostunut huolto ja kulkemisen ohjaus 
kuitenkin vähentävät satunnaista ja haitallista leiriytymistä, roskaantumista, luvatonta poltto-
puiden ottoa ja alueen muuta haitallista käyttöä. Parantuneen suunnittelun vuoksi retkeilyn lisään-
tyminen ei heikennä Natura 2000 -luontotyyppien sekä lintu- ja luontodirektiiveissä mainittujen 
lajien suojelun tasoa. Suunnitelman myötä tehostuva valvonta lisää merkittävästi mahdollisuuksia 
reagoida alueella havaittaviin epäkohtiin ja ongelmiin. 

Olvassuon alueella toteutetut ja toteutettavat ennallistamistoimenpiteet ovat ekologisilta vaikutuk-
siltaan pitkällä aikavälillä edullisia. Ihmistoiminnan myötä muuttunet luontotyypit palautuvat 
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luonnontilaan luonnollista kehitystä nopeammin, jolloin samalla myös lajisto monipuolistuu. Het-
kelliset negatiiviset vaikutukset, kuten lisääntynyt kiintoainekuormitus vesistöissä suo-ojien tuk-
kimisen myötä, eivät ratkaisevasti heikennä toimenpiteiden ekologista kokonaiskannattavuutta. 
Suojelualueen halki kulkevan Palovaaran metsäautotien purkaminen on merkittävästi rauhoittanut 
Olvassuon keskiosia. Seikat, joiden vuoksi alue on valittu Natura 2000 -verkostoon, eivät ennal-
listamistoimien myötä vaarannu, vaan päinvastoin vahvistuvat luontotyyppien edustavuuden pa-
rantuessa. 

Tämän suunnitelman laatimisen myötä Olvassuon alueesta on kerätty huomattava määrä tarpeel-
lista luonnontieteellistä ja kulttuurista perustietoa. Tämän tiedon myötä alueen tilaa ja kehitystä 
voidaan tulevaisuudessa arvioida huomattavasti tähänastista luotettavammin. Lisääntynyt perus-
tietämys on keskeinen edellytys alueen ekologisen tilan säilyttämiseen pyrittäessä. Tarkkaa tietoa 
Olvassuon olemuksesta ei tähän asti ole ollut käytettävissä riittävästi. 

Kokonaisuudessaan tämän suunnitelman myötä Olvassuon alueelle kohdistuvat ekologiset vaiku-
tukset ovat myönteisiä, eivätkä Natura 2000 luonnonarvot tämän suunnitelman mukaisten toimien 
myötä vaarannu. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista erillistä arviota suunnitelman vaikutuksista 
ei siten tarvitse tehdä. 

Uhka-analyysissä mainittuun Oulun kaupungin käynnistämään vedenottohankkeeseen suhtaudu-
taan kielteisesti. Kälväsvaaraan suunniteltu pohjavedenpumppaamo sijaitsisi Olvassuon Natura-
alueella ja sillä olisi merkittäviä heikentäviä vaikutuksia alueen luontotyyppeihin ja lajeihin 
(Heikkilä ym. 2001). 

16.2.2  Sosioekonomiset vaikutukset 

Tämän suunnitelman toteuttamisen myötä syntyy vain vähän taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuk-
sia Olvassuon lähiympäristössä. Merkittävin sosiaalis-taloudellinen muutos on mahdollisuus alu-
eellisen luontomatkailun kehittymiseen. Tämä saattaa tulevaisuudessa tarjota ansio-
mahdollisuuksia lähialueen yrittäjille ja asukkaille. 

Tietoisuus Olvassuon ainutlaatuisuudesta maailman luonnonsuojelualueiden joukossa saattaa vai-
kuttaa positiivisesti myös ihmisten kotiseutuaan kohtaan tuntemaan arvostukseen. Myös asenteet 
luonnonsuojelua kohtaan muuttuvat luultavasti positiivisemmiksi. 

Olvassuon ympärillä on joitakin turvetuotantoalueita. Kuivatus- ja turpeennostotöistä aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vuoksi tulee uusia tuotantoalueita suunniteltaessa tarkkaan selvittää turve-
tuotannosta Olvassuon Natura 2000 -alueeseen aiheutuvat vaikutukset. Tällä saattaa paikallisesti 
olla sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia turvetuotantoon kohdistuvien rajoitusten lisääntymisen 
kautta. Luontaiselinkeinoihin tämä suunnitelma vaikuttaa vain vähän, jos ollenkaan. 

Oulun kaupungin suunnitteleman Kälväsvaaran vedenottohankkeen estyminen vaikuttaisi positii-
visesti Olvassuon lähialueilla asuvien ihmisten elinympäristön laatuun. 
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16.3  Olvassuo vuonna 2015 

Olvassuon arvioitu tila vuonna 2015 luontotyypeittäin eriteltynä  

Aapasuot ovat edelleenkin pinta-alallisesti suurin Natura 2000 -luontotyyppi Olvassuolla. Vuon-
na 2004 ennallistetut Olvassuo ja Leväsuo alueen eteläosissa, kuten myös vuonna 2005 ennalliste-
tut Leväsuon särkät (86 ha), ovat luonnontilaistuneet ja monilta osin palautuneet lähes luonnon-
tilaisen aapasuon kaltaiseksi. Myös HKS-kaudella toteutettujen soiden ennallistamistoimen-
piteiden (n. 164 ha) vaikutus alkaa näkyä tämän luontotyypin edustavuuden paranemisena ja pin-
ta-alan lisääntymisenä. Toisaalta soiden rahkoittuminen ja turvekerroksen paksuuntuminen ka-
ruunnuttaa aapasoiden reunavyöhykkeitä, ja puustoisten soiden osuus aapasoiden suoyhdistymä-
tyypissä on kasvanut. 

Keidassuot sijaitsevat Olvassuon alueen keskiosissa, eivätkä niiden tilaan vaikuta mitkään suori-
tetut ennallistamistoimet. Keidassuo on ekologisena ympäristönä suon kehityksen viimeinen vai-
he, joka on aapasuota paljon riippumattomampi ulkoisista tekijöistä. Niinpä Olvassuonkin keidas-
soiden voidaan olettaa olevan HKS-kauden lopulla nykyisen kaltaisia. Vaikka niiden pinta-ala 
hitaasti kasvaakin, ei se näin lyhyellä jaksolla ehdi merkittävästi muuttua. 

Puustoisten soiden osuus Olvassuon luontotyypeistä on muuttunut kaikkein selvimmin. Osittain 
puustoisten soiden määrän kasvu johtuu suoritetuista ennallistamistoimista, jotka ovat palautta-
neet ojituksen myötä metsittyneitä alueita puustoiseksi suoksi. Enemmän puustoista suota on syn-
tynyt luonnollisen suosukkession kautta aapasoiden reunaosien karuuntuessa. Vaikka muutos ei 
pinta-alaprosentteina ole kymmenessä vuodessa vielä kovin merkittävä, on kyseessä vääjäämätön 
kehityskulku, jonka vaikutukset suomaisemaan ovat paikoin merkittäviä. 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat pienialainen luontotyyppi lähinnä ojien ja purojen varsilla. Edus-
tavuus on kuitenkin parantunut Olvassuon luonnonpuiston eteläpuolella sijaitsevan Kärkkään-
järven ennallistamiskohteen toteuttamisen myötä. 

Olvassuo on edelleen tunnettu rehevyydestään ja erityisesti edustavista koivuletoistaan. Olvas-
suon letot ovat voimakkaasti lähdevaikutteisia. Tämän vuoksi esimerkiksi rahkasammalen pak-
suuskasvu ei muodosta välitöntä lettojen umpeenkasvun uhkaa. 

Lähteiden ja lähdesoiden määrä eikä edustavuus ole muuttunut merkittävästi nykyisestä vuoteen 
2016 mennessä, vaan niitä on edelleen kohtalaisen runsaasti. Alueen humuspitoisten järvien ja 
lampien tilassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 

Boreaalisten luonnonmetsien tila on merkittävästi parantunut vuoteen 2016 mennessä. Pääosin 
tämä johtuu 1900-luvun alkupuoliskolla tehtyjen hakkuiden jälkeisestä luontaisesta sukkessiosta, 
joka metsien keski-iän kasvaessa väistämättä johtaa lahopuun ja erirakenteisuuden määrän lisään-
tymiseen metsissä, joissa metsätaloutta ei enää harjoiteta. Boreaalisten metsien määrää ja luon-
nontilaisuutta nostaa myös alueella suunnitelmallisesti toteutettu palojatkumo, jonka myötä hiilty-
nyttä puuta on jatkuvasti tarjolla sitä tarvitseville lajeille. Vuosina 2006–2015 on poltettu kaksi 
aluetta, Pystönkoskenkangas (9,6 ha) sekä Saunakangas (5 ha), jotka molemmat ovat pääosin nuo-
ria metsiä lukuun ottamatta 1,6 hehtaarin kuviota, jonka poltettava puusto oli iältään n. 170-
vuotiasta. 

Merkittävin muutos pikkujoki- ja purokohteissa on nähtävillä Olvassuon Natura-alueen etelä-
osassa virtaavassa Leväojassa. Sen luonnontilaisuus ja veden laatu ovat parantuneet vuonna 2004 
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tapahtuneen soiden ennallistuksen myötä. Tasoittuneen virtaaman myötä kevättulvat huuhtovat 
ojaan entistä vähemmän kiintoainetta, mikä näkyy liettymisen vähenemisenä. Olvassuon pohjois-
osissa virtaavan Nuorittajoen tila on myös luonnontilaistunut Näätäsuon ennallistamiskohteen 
siihen johtavien ojien tukkimisen myötä. 

Olvassuon eläin- ja kasvilajisto ei ole vuoteen 2016 mennessä kokenut merkittäviä muutoksia. 
Suokasvillisuuden tila on parantunut ennallistusalueilla, ja säilynyt muilta osin ennallaan. 

Kääväkkäiden monimuotoisuus ja runsaus on parantunut vuoteen 2016 mennessä. Tämä johtuu 
metsien ikärakenteen vanhenemisesta ja lahopuun määrän lisääntymisestä. Vanhaa metsää suosiva 
lajisto lisääntyy pikku hiljaa, mutta muutos ei juuri ole nähtävillä seuraavalla 10-vuotiskaudella. 
Sen sijaan palanutta ja hiiltynyttä puuta vaativat lajit ovat runsastuneet. Palolajisto hyötyy palo-
jatkumon toteuttamisesta, sillä juuri nämä lajit ovat olleet intensiivisen metsätalouden häviäjiä 
(Hyvärinen ym. 2005). 

Uhanalaisista ja lintudirektiivin liitteessä I mainituista lintulajeista runsastuneita ovat erityisesti 
vanhaa metsää suosivat lajit. Suolinnustolle (mm. kahlaajat) on ennallistamisen myötä syntynyt 
soveliaita elinympäristöjä. Luontodirektiivin liitteessä II mainittujen nisäkäslajien osalta Olvassuo 
on säilynyt merkittävänä lisääntymis- ja elinympäristönä erityisesti karhun ja ilveksen osalta. 

Alue vuonna 2016 sosioekonomisten seikkojen osalta  

Olvassuon alue on suosittu henkireikä ja lähivirkistäytymiskohde paikallisille. Toiminta alueella 
liittyy mm. lintu- ja luontoharrastukseen, sukellukseen Kirkaslammessa sekä hyötyliikuntaan, 
kuten marjastukseen ja sienestykseen. Lähivirkistyksen määrä lähti SME Life:ssa tuotettujen ra-
kenteiden valmistumisen jälkeen muutamana ensimmäisenä vuonna nousemaan, mutta vakiintui 
sitten alueen käyntien seurannan perusteella. Roskattoman retkeilyn periaatteet ovat menneet hy-
vin perille. Käytännössä sekajätettä ei alueelle kerry. Olvassuo kuuluu esimerkin näyttäjiin kestä-
vässä suomatkailussa Natura-alueilla. Aluetta käyttää säännöllisesti liiketoiminnassaan kolme 
luontomatkailuyrittäjää, joista kaikki ovat yhteistyösopimuksen piirissä. Näiden lisäksi joillekin 
yrityksille alueen merkitys on välillinen, sillä ruoka- ja majoitus- sekä hyvinvointipalveluyritysten 
asiakkaat käyttävät sitä. Yritykset tekevät myös keskenään yhteistyötä toimivien ohjelmapalvelu-
pakettikokonaisuuksien löytämiseksi. 

Neuvotteluyhteys porotalouteen on saatu toimivaksi ja säännölliseksi. Uudet käytännöt, joiden 
mukaan asioista sovitaan yhdessä, on omaksuttu. Porotalouden piirissä ei lisääntynyttä suo-
matkailua koeta uhkana toimivan keskusteluyhteyden ja seurannan vuoksi. Myös alueella tapah-
tuva matkailu tuo esiin luontaiselinkeinojen historiaa ja nykymerkitystä; sitä kautta arvostus myös 
luontaiselinkeinoja kohtaan kasvaa. Metsästys ja marjastus jatkuvat kuten ennenkin, vaihtelevat 
riistakantojen ja marjasatojen rytmissä. 

Olvassuon tunnettavuus on parantunut alue-esitteiden, suomatkailuoppaan, verkkosivun, lisäänty-
neiden käyntien ja suullisesti jaettujen kokemusten myötä. Tämä vaikuttaa nyt kahdella tavalla. 
Kansainvälinen tunnettavuus leviää lintumatkailijoiden välityksellä ja usein tuloksena on uusi 
lintumatkailun asiakas. Kotimainen tunnettavuus ilmenee samoin halukkuudella itse tutustua ke-
huttuun kohteeseen. Parantunut tunnettavuus vaikuttaa myös olemassaoloarvon tavoin. Kaikki 
kohdealuesanoman saavat ihmiset eivät ole potentiaalista käyttäjäryhmää, heille riittää tieto siitä, 
että upea alue on heidän koti- tai loma-asuntonsa sijaintikunnassa. Vaikka he eivät koskaan alueel-
la itse vierailisi, he voivat kokea ylpeyttä ja vastuuta siitä. Tunnettavuus saa onnistuessaan aikaan 
halun säilyttää. Alueesta rakennetulla mielikuvalla on tässä suuri merkitys. 
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LIITE 1. 1(6) 

Yhteenveto hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskeneista lausunnoista 
SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI JA 

TOIMENPIDE SUUNNITELMASSA 
POHJOIS-POHJANMAAN LS-PIIRI 
Valvonta 

 

Valvonnan tehostaminen on Olvassuolla ehkä vielä tarpeellisempaa 
kuin Litokairassa. Olvassuon luonnonpuistossa, jossa metsästys on 
pitkään ollut kokonaan kielletty, ovat metsästysrikokset valitettavan 
yleisiä. Myöskään erityistä suojelua vaativien lajien suojelu ei ole 
onnistunut, niin kuin sen suojelualueella pitäisi ja olettaisi. Olvassuo 
on ollut vuodesta toiseen yksi heikoimmin menestyvistä kotka-
reviireistä alueellamme. Sivulla 60 onkin virhe. Siinä todetaan, että 
maakotkan kanta on säilynyt vuoden 2004 tasolla. Tästä saa käsi-
tyksen, että lajin kanta olisi jotenkin vakiintunut alueella ja olisi hy-
vällä tasolla. Maakotkan pesintä on kuitenkin epäonnistunut vuodes-
ta toiseen. Viimeksi 1991 Olvassuon parilla on ollut poikanen, vaik-
ka pesintää on yritetty joka vuosi. Pari-kolme viime vuotta pesä on 
ollut musta, kunnes kuluneena vuonna, siis 2005, uuden näköisestä 
pesästä rengastettiin poikanen. Vuoden 2004 tilanteen säilymistä ei 
siten mitenkään voi pitää kotkan suojelun kannalta muuna kuin 
erittäin epätoivottavana. 
 

- Pesinnän onnistumista ei voi taata, kos-
ka onnistumiseen vaikuttavia kaikkia teki-
jöitä ei välttämättä tunneta. On kuitenkin 
totta, että Olvassuon Natura-alueelle mah-
tuisi vielä yksi kotkareviiri.  
+ Tekstiä muutettu. 

Maastoliikenne on Olvassuon Natura-alueella villiä. Virkistys-
vyöhykkeillä tapahtuvaa toimintaa kehitettäessä tulee ottaa huomi-
oon, ettei entisestään pahenneta maastoliikennettä. 

- Virkistysvyöhykkeellä toimimisen luvan-
varaisuus ja Natura-luontoarvojen vaalimi-
nen on huomioitu matkailun yritystoimintaa 
käsittelevässä luvussa. 
+ Tekstiä ei muutettu. 
 

Valvontaan on saatava lisäresursseja tuloksellisuuden parantami-
seksi. Liian vähäinen valvonta ruokkii väärinkäytöksiä. 

- Valvonnan tehostamisen tarve on huo-
mioitu valvontaa käsittelevässä luvussa. 
+ Tekstiä ei muutettu. 

  
Metsästys  
Kuten HKS:ssa todetaan, luonnonpuiston jakaa kahtia kiila, joka on 
jokamiehenoikeuksin käytettävissä oleva ja yleisen metsästys-
oikeuden piiriin kuuluva soidensuojeluohjelman alue. Luonnon-
puiston rauhoittaminen metsästykseltä asianmukaisesti vaatii epä-
kelvon rajauksen aiheuttamien ongelmien ratkaisua suojelun hyväk-
si. Jos ja kun luonnonpuiston rajausta ei voi muuttaa yhtenäisem-
mäksi, tulee puiston kahteen osaan jakavalle kaistalle määrätä 
metsästysrauhoitus. Luonnonpuiston rajauksen muotoon saattaa 
olla syynä perustamisajankohdan maanomistusolot. Kun koko alue 
on nyt Natura-aluetta ja pääosin luonnonsuojelulailla suojeltua  
soidensuojelualuetta, rauhoitusta tulee käyttää hyväksi suojelu-
tavoitteiden turvaamiseksi. 
 

 
- Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, 
että suojelualuekiinteistön muodostamisen 
yhteydessä luonnonpuiston sisään pistävä 
ohjelma-alue tulisi liittää luonnonpuistoon. 
Tällöin luonnonpuiston rauhoitus-
määräykset tulisivat koskemaan kyseistä 
soidensuojeluohjelman aluetta. Lupa-
metsästysalueeseen kyseinen kiila ei 
kuulu nykyiselläänkään. 
+ Tekstiä ei muutettu. 
 

Eränkäyntikulttuuri on selvästi heikentynyt Suomessa. HKS:n ylei-
nen metsästystä suosiva optimistinen asenne onkin turhan ''sini-
silmäinen''. Nykyiset metsästyskäytännöt muodostavat uhkan niin 
Litokairan kuin Olvassuonkin Natura-alueen luontoarvoille. Kuten 
metsähanhella, monilla muillakin lajeilla kantojen kehitys on taantu-
vaa tai tiedot ovat hyvin puutteellisia. Jatkossa metsästyspaine 
myös keskittyy entistä enemmän suojelualueille, koska niistä muo-
dostuu niitä ydinalueita, joilla riistaa vielä on. Paremminkin suojelu-
alueiden tulee olla niitä ydinalueita, joilla riistalajitkin säilyvät lisään-
tyvinä ja pitävät yllä metsästysmahdollisuutta muilla alueilla. 
 

- Metsästystä käsittelevässä luvussa on 
esitetty, että mikäli metsästyspaine kas-
vaa, on siihen mahdollista puuttua myytä-
vien lupien määrää pienentämällä ja myy-
tävien lupien alueellista kiintiöintiä muut-
tamalla. Metsästäjä- sekä saalismäärien 
kehitystä tulee jatkossa seurata, tarvitta-
essa lupa-alueittain. 
+ Tekstiä ei muutettu. 
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LIITE 1. 2(6) 
 
SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO KOMMENTTI JA TOIMENPIDE 
Metsästys (jatkuu)  
HKS:ssa todetaan, että Leväsuon–Kärppäsuon alueelle 
laaditaan soidensuojelualuetta koskeva järjestys-
sääntö, jossa metsästys sallitaan. Leväsuonkin maas-
tossa on runsaasti jälkiä nykyaikaisesta eränkäynnistä. 
Muun muassa muovipressuilla peitetyt laavut ovat 
tavanomainen löytö. Metsästystä suojelualueilla on 
selvästi alettava ohjeistamaan ja ohjaamaan aiempaa 
enemmän. Tämä tosiasia on otettava huomioon  
järjestyssääntöä kirjoitettaessa, kuten muutoinkin  
suojelualueiden käyttöä kehitettäessä. 
 

- Roskaaminen ja luvattomien taukopaikkojen yms. 
rakenteiden rakentaminen on kielletty asetuksessa 
soidensuojelualueista. Näiden uudelleen kieltäminen 
järjestyssäännössä ei ole tarpeellista. 
+ Tekstiä ei muutettu. 

Poronhoito  
Sivulla 44 mainitaan erikseen, että kesäaikainen  
mönkijänkäyttö pyritään mahdollisuuksien mukaan 
keskittämään tietyille urille. Asia on turhan kevyesti 
sanottu. Pyrkimyksestä ei ole hyötyä. Mönkijänkäyttö 
pitää kieltää selkeästi luonnonpuistossa ja soiden-
suojelualueilla. 
 

 
- Maastoliikennelain mukaan poronhoitotehtävissä 
liikkuvalla on oikeus poroisännän luvalla käyttää  
moottoriajoneuvoa. Maastoliikennelaissa ei tehdä eroa 
kesä- ja talviaikaisen liikenteen välillä.  
+ Tekstiä ei muutettu.  

Matkailun yritystoiminta  
Luontomatkailuyrittäjän aiotaan sallia kuljettaa motori-
soidusti asiakkaita Kirkaslammen virkistysvyöhykkeellä. 
Periaatteessa sitä ei pidä sallia. Kun ns. luontomatkailu 
ei perustukaan luonnon vetovoimaan, vaan luonnossa 
ulkoiluun esimerkiksi moottorikelkkasafarilla, vaatimuk-
sille käyttää aluetta hyväksi kuten halutaan – yleensä 
motorisoidusti – ei tule loppua. Yritys ei aidosti kehitä 
toimintaansa luonnon varaan, eikä se näin ollen edes 
tavoittele (voi tavoitella) sellaista kohderyhmää, joka 
tulisi tutustumaan maksusta alueen luonnonarvoihin. 
Metsähallituksen velvollisuutena on pitää huolta siitä, 
että suojelualueiden varaan rakentuva luontomatkailu 
on aidosti luonnon vetovoimaan pohjaavaa matkailua ja 
toimii luonnon ehdoilla. Olvassuo on luonnonarvoiltaan 
huippuluokkaa. Luontoon tutustumisen ohjaamisessa-
kin on oltava huippuluokan osaaja. 

 
- Tavoitteena on sosioekonomisten seikkojen huomi-
oiminen, ekologisten lisäksi. Kyseisen luvan voi saada 
ainoastaan Metsähallituksen kanssa yhteistyö-
sopimuksen tehnyt yrittäjä, ja yhteistyösopimus velvoit-
taa yrittäjää ympäristövastuulliseen toimintaan. Metsä-
hallituksen biologit määrittelevät tarkoin moottorikelkoin 
kuljettavan uran, jolloin varmistutaan siitä, että suojelun 
perusteena olevat luontoarvot eivät heikkene. Lisäksi 
mahdollisuus kuljettaa asiakkaita motorisoidusti koskee 
ainoastaan Kirkkaanlammen virkistysvyöhykettä. Ky-
seinen vyöhyke sijaitsee pääosin (pieni osa koilis-
kulmasta metsä- ja maa-ainelailla) harjujensuojelu-
ohjelma-alueella, jolla harjoitetaan myös metsätaloutta. 
Alueella on lukuisia metsäautoteitä ja kesäaikana 
moottorisoitu kuljettaminen tarkoittaa autoilua, ei  
maastoliikennettä.  
+ Tekstiä ei muutettu. 
 

Oulun pohjavesihanke  
Olvassuon hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitaan useassa kohdassa Oulun hanke 
ottaa pohjavettä muun muassa Kälväsvaarasta ja siitä aiheutuva uhka Olvassuon  
luonnonarvoille. Sosioekonomiseksi vaikutukseksi mainitaan, että vedenoton estymisel-
lä olisi negatiivisia vaikutuksia Oulun seudun väestön vesihuollon kannalta. Tällainen 
huomautus on poistettava. Väite on harkitsematon ja aivan perustelematon. Oulun 
seudun vesihuolto on hyvin turvattu ja sen edelleen kehittämiseksi, vaikkapa osaksi 
pohjaveden varaan, on useita mahdollisuuksia. Siihen ei tarvita pohjavettä Kälväs-
vaarasta, sitä on saatavissa lähempänäkin ja halvemmalla. 
 

 
+ Tekstiä muutettu. 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
Maakuntakaava 
Suunnittelualue on Pohjois-Pohjanmaan laajimpia luonnonsuojeluun tarkoitettuja aluei-
ta, tämän takia on erityistä syytä tarkastella hoito- ja käyttösuunnitelman suhdetta maa-
kuntakaavaan ja maakunnan kehittämiseen – hoito- ja käyttösuunnitelmalla voidaan 
MRL: n mukaisesti edistää maakuntakaavan toteutumista.  
 

 
 
+ Tekstiä muutettu  
kaavoitustilanteen 
esittelyn osalta. 
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LIITE 1. 3(6) 
 

SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO KOMMENTTI JA TOIMENPIDE 
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
Maakuntakaava (jatkuu) 
Hoidon ja käytön tavoitteita määriteltäessä on tukeuduttu vuonna 2001 laadittuun ar-
vokkaiden luontokohteiden hoidon ja käytön priorisointi -selvitykseen. Vaikka tämä oli 
maakuntakaavan taustaselvitys, joka hyvin pitkälle ratkaisi luonnonsuojelualueita kos-
kevat kehittämisperiaatemerkinnät maakuntakaavassa, olisi ollut parempi tukeutua 
maakuntakaavan pidemmälle valmisteltuihin vaiheisiin. Maakuntavaltuustossa hyväk-
sytty kaava olisi ollut käytettävissä kesästä 2003 lähtien, ja kaava vahvistettiin  
ympäristöministeriössä vuoden 2005 alussa. 
 

 
 
+ Tekstiä muutettu 
kaavoitustilanteen 
esittelyn osalta. 

Vahvistetussa maakuntakaavassa kaikki ko. suunnittelualueet (siltä osin kuin ne ovat 
Pohjois-Pohjanmaalla) on varattu luonnonsuojelualueiksi. Hoito- ja käyttösuunnittelu on 
siten kaavaa toteuttavaa toimintaa.  
 
Aluevarausmerkintöjen lisäksi on Olvassuon alue osoitettu kehittämisperiaate-
merkinnällä luonnon monikäyttöalueeksi. Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön  
kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Merkin-
tään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota luontokohteiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edis-
tämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristö-
arvojen säilymiseen.  
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmissa on alueen käyttöä koskevat tavoitteet asetettu oikean-
suuntaisesti suhteessa maakuntakaavaan: Olvassuolla on jossain määrin varauduttu 
virkistyskäytön kehittämiseen. Maakuntakaava olisi tosin puoltanut rohkeampaakin 
virkistyskäytön edistämistä Olvassuon osalta. 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Suoluonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu  
Parasta aikaa ollaan kehittämässä luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edelly-
tyksiä Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa Pohjois-Pohjanmaan luontokeskusten 
verkottaminen -hankkeessa. Hankkeessa on tullut selkeästi esille suoluontokeskus-
toiminnan puutteellisuus suhteessa suoluonnon merkitykseen maakunnassa. Tätä on jo 
jossain määrin pohdittu, ja varteenotettavaksi mahdollisuudeksi on noussut se, että 
vilkastuva suoluontotoiminta voisi tukeutua Olvassuon alueeseen. Jo nyt laaditussa 
hoito- ja käyttösuunnitelman versiossa on kaukonäköisesti tuotu esiin tämänsuuntaista: 
suunnitelmassa on esitetty ajatus Puolangan puolelle sijoittuvan Tiaisen torpan kehit-
tämisestä luontotupana ja torpan sekä Kirkaslammen alueen yhdistämisestä reitillä. 
 

 
- Lausuntokierroksen 
jälkeen suojelu-
statuksen arviointitarve 
lisätty suunnitelman 
kohtaan 11  Hallinnan 
ja hoidon järjestämi-
nen. Myös meneillään 
oleva työ luonto-
keskusverkoston kehit-
tämiseksi lisätty. 
+ Tekstiä muutettu. 
 

Luontokeskusten verkottamishankkeessa on tullut esille, että Pohjois-Pohjanmaan 
puoleisilla kunnilla on kiinnostusta Olvassuon käytön / suoluontokeskustoiminnan kehit-
tämiseen. Hanke on vielä kesken, ja mm. suoluontokeskusasiasta on neuvoteltava 
erikseen. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaan liitto toivoo, että Olvassuon hoito- ja 
käyttösuunnitelman viimeistelyssä, ainakin siitä päättämisessä odotettaisiin vuoden-
vaihteeseen saakka. Näin saataisiin aikaisempaa laajempi ja tuoreempi näkemys  
Olvassuon mahdollisesta roolista Pohjois-Pohjanmaan (sekä Kainuun) suoluonnon 
virkistyskäytössä. Tähän saattaa myös liittyä alueen suojelustatuksen tarkistamis-
tarvetta.   
 

- 

Muutoin lausunnolla olevasta hoito- ja käyttösuunnitelmasta voidaan todeta, että se on 
laadittu yksityiskohtaisesti ja asiantuntevasti. 
 

- 

OULUN RIISTANHOITOPIIRI  
Oulun riistanhoitopiiri pitää suunnitelmaa kokonaisuutena erinomaisena ja käyttö-
kelpoisena. Oulun riistanhoitopiirillä ei siten ole kokonaisuutena mitään huomautetta-
vaa. 

- 
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LIITE 1. 4(6) 
 
SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO KOMMENTTI JA TOIMENPIDE 
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI  
Lautakunta pitää Olvassuon käyttö- ja hoitosuunnitelmaa toteuttamiskelpoisena.  
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulisi kuitenkin ottaa selkeämmin kantaa suunniteltuun 
Kälväsvaaran pohjavedenottoon ja siitä aiheutuvan uhkan torjumiseen. Olvassuon 
alueen jako syrjävyöhykkeeseen, virkistysvyöhykkeeseen ja rajoitusvyöhykkeeseen 
selkeyttää hyvin alueen käyttömahdollisuuksia.  
 
Lautakunta pitää käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisaikataulua takaperoisena. Esim. 
suurin osa matkailijoita palvelevien rakenteiden rakentamista ja mm. Iso Palovaaran 
metsäautotien ennallistaminen on jo toteutettu. Toteutettujen toimenpiteiden osalta 
lausunnon antaminen lienee jo myöhäistä.  
 
Kaupunginhallitus yhtyy rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon. Lisäksi  
kaupunginhallitus tähdentää, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa paikalliset olosuhteet 
otetaan huomioon. 
 

 
+ Tekstiä ei muutettu. 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
Hoidon ja käytön tavoitteet olisi syytä esittää tiivistetysti jo johdanto-osassa. Myös tiivis-
telmä olisi tarpeen tämänkaltaisissa laajoissa suunnitelmissa. Luontotyypeittäinen tila-
skenaario on näissä suunnitelmissa esitetty aiempaa paremmin; tämän käytännön 
toivoisi jatkuvan vastedeskin hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Hyvin tärkeä on myös 
Luonto ja historia -osion yhteenvetokappale. Tässä tuodaan esille suojelualueen arvoa 
ja suojeluperusteita tiiviissä muodossa. Tämän kappaleen edelleen kehittämistä on 
syytä jatkaa, jotta lukijalle hahmottuu kuva, mikä on alueen merkitys suojelu-
verkostossa. Kappaleen otsikkokin voisi olla kuvaavampi. 
 
Suojelun toteutushistoriaa koskevat osat ovat puutteellisia: Tärkeitä vaiheita on jäänyt 
pois, toteutustilanne ei avaudu oikein, ja EU:n komission 13.1.2005 tekemä boreaalisen 
Natura-verkoston hyväksymispäätös on jäänyt maininnatta. 
 
Alueiden käytön vyöhykkeiden esittelystä jäi kaipaamaan syrjäosan tarkempaa kuvaus-
ta. Ympäristökeskus kehottaa Metsähallitusta harkitsemaan, voisiko tekstissä ainakin 
jollakin tarkkuudella todeta herkimpien alueiden (kulutusherkkyys, tärkeimmät lintujen 
pesimäalueet yms.) sijaintia ja pohtia, onko syrjäosaan mahdollista sijoittaa rakenteita 
ja opastusta. Virkistyskäyttövyöhykkeiden sijoittamisen perusteet on hyvä tuoda selke-
ämmin esiin ja samalla pohtia vaikutuksia luonnonarvoihin. 
 
Suunnitteluprosessin kuvauksen tulisi olla yksityiskohtaisempi (miten laadittu, kokouk-
set, mitä tahoja ja keitä on ollut mukana). 
 

 
- Hyväksyttyihin suun-
nitelmiin lisätään tiivis-
telmä, joka sisältää 
mm. hoidon ja käytön 
tavoitteet. 
+ Tekstiä ei muutettu. 
 
 
 
+ Tekstiä muutettu. 
 
 
 
+ Tekstiä muutettu. 
 
 
 
 
 
 
+ Tekstiä muutettu. 
 

Linnustotietoa on suunnitelmassa jaettu pesimälintu-
lajistosta. Määrälliset luonnehdinnat puuttuvat jostain 
syystä kokonaan. Olisi hyvä saada jonkinlainen arvio 
myös määristä. Samaa toivoisi soveltuvin osin myös 
kasvi- ja sienilajistosta. Myös alueen muutonaikaista 
merkitystä linnustolle olisi hyvä lyhyesti pohtia. Vaiku-
tusten arviointia koskevissa osissa ei kerrota tarkem-
min, miten eliölajisto on otettu huomioon. 

- Hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten tehdyt lajistolliset 
perusselvitykset on koottu julkaisuksi, josta löytyvät 
tarkemmat lajistolliset luonnehdinnat. Eliölajisto on 
huomioitu suunnitelmassa hoidon ja käytön tavoitteiden 
kautta, joista ensimmäisenä on luonnon moni-
muotoisuuden säilyttäminen. Tämä tavoite sisältää 
sen, että lajiston suotuisan suojelun taso on keskeinen 
tekijä kaikkea toimintaa suunniteltaessa. 
+ Tekstiä muutettu muutonaikaisen merkityksen osalta. 
 

Suunnitelman teksteissä on hyvä Natura-luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvia vaiku-
tuksia kuvatessa käyttää luonnonsuojelulain mukaisia ilmauksia. Jäljempänä alue-
kohtaisessa tarkastelussa ympäristökeskus puuttuu asiaan muutamissa kohdissa, 
mutta tekstit on hyvä käydä läpi kauttaaltaan ilmausten täsmentämiseksi. 
 

+ Tekstiä muutettu. 
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LIITE 1. 5(6) 
 

SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO KOMMENTTI JA TOIMENPIDE 
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (jatkuu) 
Suunnitelmien vaikutusten arviointia käsittelevissä osioissa viitataan 
YVA-lakiin. Oikea viittauskohde olisi laki viranomaisten suunnitelmi-
en ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki, 
200/2005). Hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole suoraan SOVA-lain 
nojalla ympäristöarvioinnin piiriin tuleva, vaan sitä koskee lain ylei-
nen selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan vaikutukset arvioidaan. 
 

 
+ Tekstiä muutettu. 

Laajojen alueiden kuvaaminen A3-kokoisina karttoina olisi suositel-
tavampi ratkaisu. 

- Karttojen koon suhteen on noudatettu 
Metsähallituksen karttaohjeen linjauksia. 
+ Ei muutosta suunnitelmaan. 
 

Kohta 1.2: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu 
17.2.2005. 
 

+ Tekstiä muutettu. 

Kohta 2.1 Yleiskuvaus: Kappaleen jäsentelyä voisi kehittää. Metsi-
en kokonaismäärästä sekä luonnonmetsien osuudesta voisi tekstis-
sä esittää prosenttiarvion. Yleiskuvauksessa voisi tuoda lyhyesti 
esille myös aluetta ympäröivän maankäytön ja sen vaikutukset 
alueeseen. 
 

+ Tekstiä ei muutettu. 

Kohta 2.3  Luontotyypit: kartassa esitetty Natura-luontotyyppien 
edustavuus (ml. yksityiset suojelualueet?) on tarkoitukseltaan epä-
selvä, viitataanko tässä Natura-tietokannassa esitettyyn edustavuu-
teen vai mihin? Luontotyyppien edustavuus tai merkittävimmät 
kohteet voisi esittää omana karttanaan. Taulukossa 1 on kohta 
”muu kuin Natura-luontotyyppi”: tätä voisi tekstissä kuvata tarkem-
min. 
 

- Edustavuudet perustuvat luontotyyppi-
inventoinneissa saatuihin tuloksiin ja kartat 
on tehty Metsähallituksen karttaohjeen 
mukaisesti. 
+ Ei muutosta suunnitelmaan. 

Kohta 4: Alueiden käytön vyöhykkeistä rajoitusvyöhykkeen rajaus ei 
ole ekologisesti mielekäs. Luonnonpuiston sisälle ulottuvat valtiolle 
hankitut yksityismaat pitää vähintäänkin liittää rajoitus-
vyöhykkeeseen. Kohdassa 5.1. tähän viitataan, mutta myöhemmis-
sä tavoitteissa tai toimenpiteissä ei ole asiaa käsitelty. 
 

- Rajoitusvyöhyke voidaan perustaa aino-
astaan lakisääteisille suojelualueille ja 
kyseiset maa-alueet ovat suojeluohjelma-
alueita. Kohdassa 11  Hallinnan ja hoidon 
järjestäminen esitetään ko. maa-alueiden 
liittämistä luonnonpuistoon suojelualue-
kiinteistön muodostamisprosessin yhtey-
dessä. 
+ Tekstiä ei muutettu. 
 

Kohta 6: Kohdassa voisi mainita perinnebiotooppien tyypit sekä 
nykyisen valtakunnallisen edustavuuden ja sen tavoitetilan. 
 

+ Tekstiä muutettu. 

Kohta 7.1.3: Mahdolliset kehittämiskohteet voisi esittää myös kartal-
la. 
 

- Mahdolliset kehittämiskohteet on huomi-
oitu vyöhykkeistämisessä, mutta yksityis-
kohtaisia suunnitelmia niistä ei ole ole-
massa, mistä syystä ne puuttuvat myös 
kartalta. 
+ Ei muutosta suunnitelmaan. 
 

Kohtaan 7.6 on syytä tehdä vastaavat sanamuotomuutokset, jotka 
Litokairan suunnitelmaa käsiteltäessä esitettiin. 
 

+ Tekstiä muutettu. 

Kohdan 7.8 kartta (kartta 9) on pieni ja epäselvä informaation välit-
tämiseen. Metsätalouden käytössä olevat alueet ja niiden Natura-
luontotyypit riittäisivät kartan sisällöksi. Metsien käytön osalta voisi 
pohtia myös, olisiko mahdollisuutta metsälain 6 §:n mukaiseen  
suojelu- ja virkistysarvoja painottavaan metsien käsittelyyn. Kälväs-
vaaran metsien käsittelyssä tulee ottaa huomioon myös alueen 
asema pohjavesialueena. 
 

- Kartan kohdalla katsottiin, että metsä-
talouden sijoittuminen suhteessa koko 
Olvassuon Natura 2000 -alueeseen on 
oleellista. 
+ Tekstiä muutettu: Kälväsvaaran asema 
pohjavesialueena lisätty. 
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LIITE 1. 6(6) 
 
SUUNNITELMASTA ANNETTU LAUSUNTO KOMMENTTI JA TOIMENPIDE 
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (jatkuu) 
Kohdassa 7.9 olisi tarpeen pohtia, mille alueille ja missä muodossa 
ohjelmapalveluyritysten toimintaa alueella on viisasta kohdentaa. 
Suunnitelmassa viitataan useissa kohdin suomatkailuun ja sen 
kehittämiseen, tässä kohdin kuitenkin rajataan matkailukäyttö kah-
delle suppeahkolle alueelle. Kirkaslammen virkistyskäyttö-
vyöhykkeellä on moottorikelkan käyttöä rajattava ja määriteltävä 
erikseen tarkemmin, nyt kohta on hieman ristiriitainen kohdassa 
7.10 todetun ”lihasvoimalla tapahtuvan liikkumisen periaatteen” 
kanssa. 

- Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta 
tarkempia matkailukäyttöä koskevia suosi-
tuksia. Kysymykseen tuleva yritystoiminta 
alueella, ja se, minne se olisi viisasta koh-
dentaa, sovitaan erikseen Metsä-
hallituksen ja matkailuyrittäjän välisissä 
yhteistyösopimuksissa. Kohdassa 7.9 on 
todettu, että moottorikelkan käyttö rajataan 
käyttöoikeussopimuksella maasto-
tarkastelujen jälkeen. 
+ Tekstiä muutettu, syrjävyöhykkeen käyt-
tö sinne soveltuvien ohjelmapalvelujen 
kohteeksi lisätty. 
 

Kohta 11: Olvassuon alueen hoidon ja käytön tavoitteenasettelu on 
sinänsä oikea. Suunnitelmassa on kuitenkin jätetty pohtimatta laaja-
alaisemmin ja konkreettisemmin tavoitteen toteutumisen käytäntöä. 
Kyseessä on maammekin oloissa poikkeuksen arvokkaasta  
suojelukokonaisuudesta. Suojelustatuksen kehittämistavoitteista 
olisi syytä mainita jotain. Yhdistelmä luonnonpuisto ja soiden-
suojelualue ei välttämättä ole alueen lopullinen suojelumuoto. Myös 
alueen edellytykset mahdolliseksi Unescon maailmanperintö-
luettelon kohteeksi olisi ollut syytä ainakin mainita. 
 

- Olvassuo mahdollisena Unescon  
maailmanperintökohteena on mainittu 
luvussa 1.1. 
+ Tekstiä muutettu suojelustatuksen  
kehittämistavoitteiden osalta. 

Kohdan 16.2.2 viimeisessä kappaleessa on lause, jossa todetaan 
Oulun kaupungin vedenoton estymisellä olevan negatiivisia vaiku-
tuksia Oulun seudun väestön vesihuollon kannalta. Tämä lause on 
syytä poistaa tästä yhteydestä. 
 

+ Tekstiä muutettu. 

Meneillään olevassa maakunnan luontokeskusten verkottamis-
hankkeessa ovat tulleet esille suoluontokeskuksen ja suoluontoon 
liittyvän informaation ja opastuksen puutteet, mikä on koettu moni-
puolisesta suoluonnostaan ja soiden käytössä tunnetussa maa-
kunnassa ongelmana. Olvassuo olisi jopa paras kohde pohtia näitä 
kehittämismahdollisuuksia. Siksi hoito- ja käyttösuunnitelmaan on 
hyvä ottaa verkottamishankkeessa saatavia tuloksia mukaan, mikä 
käytännössä merkitsee, että suunnitelman lopullinen valmistuminen 
siirtyisi vuodenvaihteen yli. 
 

- Suunnitelmassa on nostettu esille Tiaisen 
torpan kehittäminen suoluontoa esittelevän 
luontotuvan suuntaan. 
+ Tekstiä muutettu, maininta käynnissä 
olevasta luontokeskusten verkottamis-
hankkeesta lisätty. 
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LIITE 2. 1(7) 

Osallistamiskierroksella saadut yleisön kommentit suunnitelmaa 
koskien 
TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
HETEKYLÄN KOULUN YLEISÖTILAISUUS 22.3.2005 
Oulun vesi, Kälväsvaara on kummajainen. Kuinka 
vahvasti alue on lukittu, että voidaanko se ottaa mu-
kaan tällaisiin suunnitelmiin? 

- Korostetaan uhkana pohjavesihanketta, se heikentäisi 
alueen edustavuutta. Ja jos esitetään, pitäisi olla osoit-
taa toinen vastaava alue tilalle, mutta eihän näillä leve-
yksillä ole. On siis epätodennäköistä, että alueita han-
kittaisiin.  
 

Ei kai siinä ole silti taustalla mitään sellaista, että kun 
yksityismaita hankitaan, niin Oulun vesi pääsis neuvot-
telemaan vaan yhden omistajan kanssa? 
 

- Ei sellaista uhkaa ole. 

Metsästys ja kalastus  
Tuo sininen alue kartalla (luonnonpuisto), sinne ei saa 
ampua eläintä? 
 

- Ei, haavoittuneen eläimen hakeminen on ok. 

Mutta ei sitäkään saa mennä hakemaan ilman lupaa… 
 

- Ei. 

Linnut ovat alueelta hävinneet, johtuu siitä, että petoja 
suojellaan! 

- On totta, että kanalintukannat ovat pienentyneet, 
mutta mikä sen on aiheuttanut… Sitä ei luultavasti tiedä 
kukaan. 
 

Mikäkö syy, sehän on selvä, petoja olisi rangaistava, 
mutta ne on rauhoitettu. Se selviää, kun vaikka käy-
dään kotkanpesällä. 
 

- 

Käydäänkö keskustelua kalastuksen osalta? - Asia on vielä hieman kesken kahden jakokunnan 
kanssa, jos neuvottelut pitkittyvät, käydään läpi. Onki-
minen ja pilkkiminen vapaata. 
 

Kalastushomma, alue on merkittävä talvikalastusalue 
ja nyt sinne ei pääse… 
 

- 

Ei se niinkään muut petolinnut, mutta kanahaukka… 
 

- 

Oravia pyydettiin v. 54. 
 

- 

Ei petoja vihata täällä sen enempää kuin muuallakaan, 
puhe on vaan kääntynyt paikallisia vastaan.  
 

- Ongelma ei ole pelkästään tätä aluetta koskeva.  
 

Karhuja esiintyy, hirvimetillä on jälkiä. Petojen rooli, 
paremmin ne suojellaan kuin ihmiset.  
 

- 

Oudossa lammessa ei saa mato-onkea heittää…? 
 

- Luonnonpuiston puolella kalastus on kiellettyä. 

Hillastus  
Marjastus ja metsästys tulisi järjestää, niin että ois 
paikallisille varattu, muualta tulevien marjaretket ovat 
paikallisilta pois.  
 

- 

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö  
Sisältyykö autiotupaan, sen käyttöön joitain rajoituk-
sia?  
 

- Normaalit kirjoittamattomat säännöt. 
 

Onko Saunakankaan autiotupa vapaa? 
 

- Olvassuo palvelee ennen muuta lähivirkistystä, ei ole 
tarkoitusta muuttaa sitä esim. varaustuvaksi. 



60 

LIITE 2. 2(7) 
 
TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
HETEKYLÄN YLEISÖTILAISUUS (jatkuu)  
Niin, mutta kämpät, jotka nytkin ovat olleet alueella, 
niin ovat olleet yleisessä käytössä.  
 

- 

Ei ainoita henkireikiä saa tukkia. On paikallisten asuk-
kaiden virkistysaluetta, ja on ikävää, jos sitä rajoite-
taan, ei vaan raha saisi puhua.  
 

- 

On kaivo ja sauna. Jos kaukovirkistyjiä tulee, niin myy-
dään heille, vesi on hyvää ja hoitoainetta eivät tarvitse 
naiset.  
 

- 

Liikenne ja liikkuminen  
Mikä järki oli tukkia se tie…? Marjat jää poimimatta.  
 

- 

Minkälaisia mahdollisuuksia jäljellä liikkumiseen,  
Luppoperän tie… 
 

- 

Miten Piltuan alueella moottorin käyttö, ei luonnon-
puiston puolella? Entä voiko luonnonpuiston puolella 
soutaa ja meloa? 
 

- Pitää tarkistaa nämä asiat vielä erikseen. 
 

Johonkin aikaan vuodesta on hyvä melontajoki! Ois 
hyvä, et tulisi käyttöön!  
 

- 

Mitä haittaa siitä, on jos veneellä menee? Järki käteen! 
 

- 

Voisiko muuttaa sääntöä, jos se ei nykyisellään salli 
veneilyä, ja tehdä rantautumispaikat selväksi, sillo se 
ois ok.  
 

- 

Tilanne maastoliikennelupien osalta kinkkinen, hanka-
laa, jos pitää viedä alueelle jotain...  
 

- Kelkkailu katsotaan häiritseväksi, kämppien huoltoon 
voidaan antaa lupa, yhdelle henkilölle, henk. koht. lupa 
esim. puuhuoltoon.  
 

Autiotuvalle suksipelilläkö? 
 

- Kyllä. 

Saako kämpälle ajaa? 
 

- Ei ilman asianmukaista lupaa. 

Perämoottorilla ajoa ei kai kielletä? Sain sen käsityk-
sen, että saa ajaa edelleen suojelualueella, mutta ei 
puiston puolella?! Käytäntö on, että on ajettu. Nuoritta 
ja Piltua, sama juttu. Onko ls-laissa joku maininta. 
Veneily ei jätä jälkiä. On myös paljon kanoottimiehiä.  
Ei siitä ole haittaa.  
 

- Soidensuojelu- ja ohjelma-alueen puolella perä-
moottorin käyttö on sallittua. 
 

Lupa on henkilökohtainen, mutta alueella ajetaan villis-
ti, merkkitolpat kaadettu, kelkkailun lieveilmiöt.  
 

- 

Palstalle pitää päästä jollain tavalla, suojelualueen läpi 
ei saa ajaa.  
 

- 

Miten ajo pitkin Piltuaa… menee jakokunnan osalta? 
Maastoliikenne jakokuntien osalta.  
 

- Tarkistetaan. 

Piltuaa on vaarallista ajaa, ennen mentiin hevosilla yli, 
ja joka päivä piti kokea se. Reki on mennyt Piltuaan, 
vauhdilla yli. 
 

- 
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LIITE 2. 3(7) 
 

TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
HETEKYLÄN YLEISÖTILAISUUS (jatkuu)  
Jännä, että luonnonpuistossa ei saa talvella hiihtääk-
kään. Moni ei sitä edes tiedä. 
 

- 

Mitkä ovat seuraamukset, jos jää kiinni? 
 

- Sakko. 
 

Suksimiestä sakotettiin! 
 

 

Mites onnistuuko meno moottorikelkalla Kavalaan? 
Siel rasitetie, jota ei ole varmaan purettu? Saunakan-
kaan ja Kavalan väli. 
 

- Myös rasitteet käydään läpi.  
 

Luonnonsuojelu ja hoito  
Kun luonnonsuojeluhomma lähti alkuun, niin Kaakinen 
piti puheen, jossa sanoi, että luonnonsuojelu ei saa 
olla muun toiminnan este, mutta silti kaikki pitää tapah-
tua lain puitteissa, näin hän kumosi kaiken sanomansa 
lopuksi.  
 

- 

Valtiolla on hallussa mm. vesikysymys ja yksityismaita, 
kun siellä on lunastettava. Voi vain kysyä onko Suomi 
vapaa maa. 
 

- Lunastusta pyritään kyllä välttämään.  
 

... Yksityispuolella ei ole sitä oikeutta, ei ole pakko-
lunastusoikeutta, ollaan kuitenkin kaikki osa valtiota. 
Venäläisiä vastaan on taisteltu, aina pahenee vaan.  
 

- 

Eikä alueista makseta mitään, sanotaan vaan, että ei 
saa käyttää. 

- Kyllä näissä maanhankinta-asioissa, ainakin Pohjois-
Pohjanmaalla, tiloista on ihan käypäsiä hintoja makset-
tu. 
 

Tuli vaan sellainen ilmoitus, että alue otetaan, se oli 
puolittain suota. 

- Tässä kyseessä ilm. metsälakikohde, avainbiotooppi, 
ei mennä kuitenkaan metsäkeskuksen asioihin tässä 
yhteydessä.  
 

Seutukuntaliitto, näitä alueita on tarkasteltu, ja esitetty, 
että Nuoritta tulisi pohjoisrajaksi… 
 

- Olvassuon Natura-alueen laajentumista ei suunnitella. 
 

Kulttuuriarvot ja niiden suojelu  
Siltä Kivimaan sotavankisavotalta, vaikka se kesti vaan 
vähän aikaa, niin sieltä ei kukaan karannut, mutta 10 
vankia oli eksynyt ollessaan savotalla, ja he harhailivat 
jossain Kavalan ja Saunakankaan välillä. Ja sitten ne 
paikalliset lähti evakkoon, ja olivat unohtaneet yhden 
vanhan miehen ja ne 10 vankia... 
 

- 

Muuta  
Onko laskettu, että saadaanko tähän projektiin käytet-
tyjä rahoja koskaan takaisin, pari lintutornia jne.? 

- Ainakin työllistäviä vaikutuksia on merkittävästi, raken-
teet, ennallistamiset jne. Luontomatkailua varten on nyt 
luotu puitteita. Paikallisten yrittäjien aktiivisuudesta on 
paljon kiinni, kuinka paljon tästä hyödytään. 
 

Asia menee kuitenkin siihen, että sinne ei saa kurkis-
tella… 
 
Ei, tänä päivänä muuttuvat asiat niin nopeasti… että ei 
tiedä… 
 

- Rakenteiden käyttö on maksutonta. 
 
 
- 
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LIITE 2. 4(7) 
 
TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
HETEKYLÄN YLEISÖTILAISUUS (jatkuu)  
Petoasiaa…"kaikki ollaan siinä rikollisia"; pitäisi selvit-
tää lähteet, mihin tiedot perustuvat. Silloin, kun alueel-
la sai vapaasti käydä, ei tapahtunut mitään, oltiin sen 
vartijoita tavallaan.  
 

- Voi olla, että jos olisi esim. kansallispuisto, niin "val-
vontaa" olisi enemmän. 

Poliisit, alueen valvojat, jotka tekevät muuten toimisto-
työtä haluavat vaan kairaan virkistymään.  
 

- 

Miksi annetaan lehtien kirjoittaa! Lähteet esiin, on ollut 
puhetta hirvenkaatohommista, joita ei ole tapahtunut-
kaan. On ruvettava kylän puitteissa tekemään asialle 
jotain, jos muut eivät tee.  
 

- Avoimuuden puute, siinä on petraamista. 

Poromiehet ovat usein syntipukkeina. 
 

- Tarvitaan yhteisymmärrystä. 

Pitää keskustella paikallisten kanssa ja saada luotta-
mus aikaan! 
 

- 

On hyvä asia, että luontoa suojellaan, mutta paikalli-
nen väestö on tärkein. Muita porukoita voi kyllä alueel-
la käyttää ja polkuja on mukava kulkea, mutta henki on 
näissä asioissa huono, ja sukset ovat menneet ristiin. 
Henki pitää saada hyväksi, luotua hyvä ilmapiiri asioil-
le.  
 

- 

JUORKUNAN REKIHOVIN TILAISUUS 23.3.2005  
Yleistä  
Kun projektin kautta on alueeseen sijoitettu rahaa, on 
sen kai ruvettava tuottamaan jossain muodossa? 
 

- Paljon on kiinni siitä, kuinka paikalliset yrittäjät pysty-
vät jatkossa tunnettuuden nousua ja rakenteita hyödyn-
tämään. 

Metsästys ja kalastus  
Koskeeko tämä metsästysasian muutos jo tulevaa 
vuotta? Ja hirvimetsäalueita koskeeko? 

- Metsästysasia pyritään käsittelemään mahdollisimman 
pian. Tämä syksy luultavasti mennään vielä vanhasta 
muistista. 
 

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö  
Miksi Kälväsvaaran virkistysvyöhyke on rajattu niin 
isoksi? 

- Rajattiin se tavallaan harjujensuojelukokonaisuuden 
mukaan, ja asiahan on niin, että Kirkaslampi on tässä 
vyöhykkeen ydin, mutta se sisältää mahdollisuuden eli 
varauksen luontomatkailun kehittämiselle, jos tarvetta 
ilmenee.  
 

Onko luontopolkuihin tulossa vielä lisää parannuksia? 
Ne voisivat olla tärkeitä. Eräs valmis polku, joka me-
nee pitkin Leväsuon särkkiä vaatisi ehostamista. Se on 
noin 7 km pituinen. Leväsuolla on lisäksi niittysauna ja 
reitti on maisemallisesti kaunis, näkyy rimmikot, helppo 
kulkea. On vielä MH:n rakentama.  
 

- Leväsuon vanha polku on lajistollisesti arka, eikä sitä 
tulla kunnostamaan. 

Olin viime syksynä käymässä Kirkaalla lammella, ryh-
mässämme oli liikuntarajoitteisia. Pieni parannus voisi 
olla jos saataisiin kaiteita, joihin voisi tarttua. Kohde on 
muuten hyvä, sillä aika lähelle pääsee autolla. On 
hyvä, että pääsy taataan kaikille. 
 

- Kaiteet tullaan tekemään. 

Lintutorni on suosittu paikka. Leväsuon polku on mah-
tava reitti, mutta se menee niin aroilta alueilta… Raha-
saari, entä jos se koukkaisi hieman, niin näkisi samalla 
ennallistamista ja sitten Kälväsvaarasta vanhaa reittiä. 

- Jos ko. reitin ottaa ohjelmaan, niin sen linjausta pitää 
tosiaankin muuttaa. 
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LIITE 2. 5(7) 
 

TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
JUORKUNAN REKIHOVIN TILAISUUS (jatkuu)  
Hiihtovaellus. Onhan Piltuanjoen autiotuvan käyttö 
aitoa autiotupakäyttöä? 

- Piltuanjokivarressa on ollut paljon yksityiskäytössä 
olevia mökkejä, jokivartta on totuttu käyttämään, siksi 
haluttiin säilyttää siellä mahdollisuus yöpymiseen. Eli on 
ihan ”normaali” autiotupa. 
 

Suot ovat maisemallisesti parhaita, mitä täällä Pohjois-
Pohjanmaalla on, että luontomatkailua tai suomatkai-
lua harjoittamaan! On elämys mennä suolle kesähel-
teessä bikineissä. Lisäksi tukikohtana Tiaisen tupa vrt. 
Kovero, jossa voi käydä tarkkailemassa. 
 

- 

Ovatko opasteet jo paikallaan? Viime syksynä siellä 
hortoili vielä ihmisiä. 

- Haettiin kyllä opastusluvat… Jokaiseen risteykseen 
olisi tullut merkki, mutta ei saatu opastuslupaa esim. 
Marttisjärven risteykseen. 
 

Kun on alueella vaikeasti liikuttavat maisemat, niin 
miten jos hirvi kaatuu siellä… voisiko hirven hakea 
mönkijällä? 

- Lupaa on erittäin hankala antaa; pitää olla kartalle 
piirretty reitti, mitä lupa koskee tiedossa ja sitähän taas 
ei etukäteen tiedä, minne ne hirvet milloinkin kaatuu. 
Toisekseen suoalueilla kesäaikainen liikkuminen jättää 
niin pysyvät jäljet. Eli käytännössä lupaa ei saa. 
 

Sama reittikin helpottaisi. - Tämä on tiukkaa maastoliikennelupien kanssa.  
Metsätalousalueilla niistä voidaan päästä paremmin 
sopimukseen.  
 

Kälväsvaaraan mentäessä hlö-autolla tai linja-autolla 
tulisi tietä jonkin verran parantaa.  
 

- Totta. 

Jos esim. lintutornilla sattuu sairastapaus niin onko ok 
käyttää moottoriajoneuvoa henkilön kuljettamiseen? 
 

- On ok. 

Luonnonsuojelu ja hoito  
Projektin tavoite oli monipuolisuuden lisääminen, mutta 
sen pitää pysyä silti hallinnassa, jotta sieltä voidaan 
hakea rauhaa tulevaisuudessakin.  
 

- 

Projekti on pystynyt hyvin lisäämään alueita, tämä 
täydentää luonnonsuojelukokonaisuutta, moni-
puolistavat. Entä jos nälkä kasvaa, kun laajennetaan… 
Aina pitää olla joku järki. 
 

- Olvassuon Natura-rajaukseen ei ole tulossa  
suunnittelukaudella muutoksia. 

Eihän vettä ole luvattu oululaisille? - Ei toki, se on suunnitelmaan kirjattu uhkana alueelle; 
se heikentäisi luontotyyppejä, lajeja sekä niiden elin-
mahdollisuuksia. 
 

Vaan eivätkö ne aikoneet hakea lupaa valtio-
neuvostosta? Kovat vastavoimat ovat tulossa. "Jos 
hanke toteutuisi menisi tämä hks-työ hukkaan." 
 

- No ainakin se antaa mittakaavaa muille asioille. 

Toisaalta harmittaa, kun tossa ois ollut hyvä mettä, 
eikö ojien tukkiminen olisi piisannut? Luonto tekee 
tehtävänsä. 
 

Luonnontilaistumisprosessin nopeuttamisestahan en-
nallistamisessa kyse. 

Metsää kun vielä alueella olisi, jossa saisi kulkea… 
Kunnon metsää ei täältä löydy mistään. 
 

- 

Voidaan kysyä mikä on suon pysyvä olomuoto? - Aivan, keidasuohan se on pysyvin, mutta tässä aina-
kin oli hankkeella työllistävä vaikutus.  
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TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
PUDASJÄRVEN YLEISÖTILAISUUS 31.3.2005  
Yleistä  
Kaiken kaikkiaan on välittynyt sellainen kuva, että 
yleisön mielipiteillä on ollut vaikutusta tässä hankkees-
sa; toisin kuin yleensä, jolloin vaan kuullaan, muttei 
kuunnella. 
 

- 

Mites Kälväsvaaran osalta, kun Oulun kaupunki hakee 
vesilupaa, niin sallitaanko sekin? 

- Sitä ei myöskään ratkaista tässä suunnitelmassa, 
mutta otetaan siihen kantaa. Suunnitelmassa käsitel-
lään uhkakuvia, ja Olvassuon osalta tämä on uhka, sillä 
olisi aapasuokokonaisuuden edustavuuteen heikentä-
viä vaikutuksia.  
 

Metsästys ja kalastus  
Tuollakin alueella, Olvassuon kupeessa metsästetään 
hirviä, kun alueen reuna on rajauksessa repaleinen, 
niin pitää ottaa huomioon, että sinne puolelle voi hel-
posti "lipsahtaa", ja järkevää olisi, että hirvenajo olisi 
sallittua myös siellä. Entisenä riistanhoitoyhdistyksen 
virkamiehenä voin sanoa, että muuten törmätään  
samanlaisiin ongelmiin kuin esim. Syötteen alueella, 
tämä voi tulla siis esiin myös Leväsuon alueella. 
 

- Luonnonpuiston osalta metsästys tulee jatkossakin 
olemaan kiellettyä. Ainoastaan raanaan ammutun hir-
ven lopettaminen ja noutaminen on mahdollista.  

Virkistyskäyttö  
Siellä, missä Sammakkosuon lintutorni jne. sijaitsee, 
15 km Kurenalan tietä, ei ole tietä auki talviaikaan… Eli 
tämä parkkipaikka on vaan 3 kk vuodesta käytössä. Se 
on siis uskomattomassa vajaakäytössä, tämä on re-
surssien hukkaan heittämistä. Nyt, kun siellä on tällä 
hetkellä talvitie, niin se on poikkeustilanne. Jos ky-
seessä on lähivirkistysalue, jonne rakennetaan jotain, 
niin kyllä sinne pitäisi päästä. – Eikä niin, että auto 
joutuu olemaan tien varressa. Nytkin siellä oli kolme-
neljä autoa pääsiäisaikana. Summa summarum: inves-
tointien hukkaan heittoa talvikuukausina. 
 

- Niinhän se on talvi on pitkä… Tämä vain ei tullut mie-
leen siinä vaiheessa hanketta. Ja tielaitos ei voi sitä 
auki pyöräyttää sen muodon takia, pitäisi teetättää 
esim. traktorilla. Asia täytyy nostaa esille tiimissä. 

Mihin autiotupa on tulossa Olvasuolle? - Saunakankaalle; ja taustana sille, miksi autiotupa 
laitetaan on, että koska siellä on ollut yksityisiä tupia, 
joissa on totuttu yöpymään ja jotka maanhankintojen 
kautta ovat siirtyneet valtiolle, niin tarjotaan tätä tilalle.  
 

Ajattelitteko ehkä, että kaikki menevät sinne tupaan 
samaan aikaan? Erämaasutus on Olvassuolle leimal-
lista, ja ennen muuta pienet asumukset, siitä yksin-
kertaisesta syystä, että lämmitys vie puuta. Ja kulkijat 
he ovat lähinnä yksinäisiä, kaksinaisia. 
 

- Onhan se iso tupa. 

Nuorisolle pitäisi olla eräretkeilyohjelmaa; ongelma on, 
että ei ole suoluontoon kohdistuvaa kohdetta, jossa 
olisi myös tämä huoltomahdollisuus, sillä se pitäisi 
varhaisnuorten kanssa liikuttaessa olla. Että saisikohan 
tämän Verko-ojan tien, Sydänmaan… käyttöön, siellä 
olisi näyttää suobiologiaa, tervahauta, erätalo, suo-
saarekkeita jne. Toivomus olisi, että tie laitettaisiin 
kuntoon.  
 

- Verko-ojan tietä ei laiteta kuntoon, se pitää todeta. 
Eivätkö tätä tarkoitusta, nuorison suoluontoon tutustut-
tamista, palvele juuri valmistuneet luontopolut? 
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LIITE 2. 7(7) 
 

TILAISUUS JA EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI 
PUDASJÄRVEN YLEISÖTILAISUUS (jatkuu)  
Tärkeä asia on kyllä nuorisolle opettaa ja näyttää, 
Sammakkosuon reitti on varmaan ihan hyvä tähän 
tarkoitukseen, ja sitä paitsi eivät nuoret ole huono-
jalkaisia, heidän tulisikin suorittaa luonnossa selviämi-
sen kortti, siinä missä ajokortti, luonnossa liikkumi-
seen. Ei siihen tarvita Verko-ojan tietä.  
 

- 

Mutta tämä tie palvelisi myös matkailua ja tutkimusta. 
 

- 

Eikö teillä rohkeus riittänyt Verko-ojantien ennallista-
miseen? 

- Tiedettiin, että se on suosittu tie, ja sitä ovat käyttä-
neet monet. Joten ei haluttu provosoida, luonto hoitaa 
tehtävänsä tien suhteen lähivuosina. 
 

Moottorikelkkailu  
Olvassuon alueella kelkkaillaan aika reippaasti, esim. 
Sammakkosuolle kapoista reittiä, mutta… Poromiehet 
käyttävät kyllä aika kyseenalaisesti oikeuttaan, pitäisi 
voida pyytää heiltä todistus, että ovat oikealla asialla.  
 

- 

Siellä noin 200–300 poroa luonnonpuiston alueella, 
matkalla tapasin 8 kelkkaa, jotka eivät ole poro-
miehiä… 
 

- Näiden asioiden parissa on kamppailtu, valistusta on 
ollut, mutta ei välitetä. Valvonnan lisääminen ei olisi 
varmaan pahitteeksi. 
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Olvassuon alueen korkeuskäyrät 

 

© Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006, ©Metsähallitus 2006 
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Olvassuon puuston ikäjakauma 

 

© Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006, © Metsähallitus 2006 
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta 

 
© Maanmittauslaitos 1/MYY/06, © Suomen ympäristökeskus 2006, © Metsähallitus 2006. Mittakaava 1:323500 
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Luonnos Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueen 
järjestyssäännöksi 

Metsähallitus on xx.xx.xxxx lain eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soiden-
suojelualueiksi (851/88) 5 §:n nojalla antanut seuraavan Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelu-
alueen järjestyssäännön. 

Utajärven ja Puolangan kunnissa sijaitseva Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualue on perustet-
tu 30.9.1998 lailla (851/88) ja sen hallinnasta ja hoidosta on säädetty luonnonsuojelulaissa 
(1996/1096) sekä asetuksessa (852/1988). Järjestyssäännöllä mahdollistetaan metsästys koko Le-
väsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueella. 

Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueen muodostavat perustamislain (851/88) liitekarttaan 
merkityn rajauksen sisällä olevat valtion omistamat alueet. 

Soidensuojelualue on perustettu luonnonmukaisen vesitalouden säilyttämistä varten. 

1) Metsästys 

Metsästys on sallittua Puolangan kunnan asukkaille oman kuntansa alueella metsästyslain 
(615/93) 8 §:n mukaisesti ja Utajärven kunnan puoleisilla osilla maanhaltijalta ostettavan erillis-
luvan nojalla. 

2) Muut määräykset 

Soidensuojelualuetta koskevan asetuksen ja tämän järjestyssäännön sisältämät säädökset, joiden 
mukaan eräät toimenpiteet soidensuojelualueella sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa 
oikeutta, kuin mitä asianomaiselle muutoin kuuluu. 
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Ympäristöministeriön vahvistuskirje 
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Vuodesta 2006 alkaen ilmestyneet 
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut 

Sarja A 
No 154 Laitinen, Tiina 2006: Tikankontin (Cypripedium calceolus L.) tila Suomessa. 96 s. 
 
No 155 Perttula, Minttu 2006: Suomen kansallispuistojärjestelmän kehittyminen 1960–1990-luvulla ja 

U.S. National Park Servicen vaikutukset sen hoitokäytäntöihin. 66 s. 
 
No 156 Haapalehto, Tuomas, Kotiaho, Janne S. & Kuitunen, Markku 2006: Metsäojituksen ja ennal-

listamisen vaikutukset suokasvillisuuteen Seitsemisen kansallispuistossa. 45 s. 
 
No 157 Uusitalo, Anna, Kotiaho, Janne S., Päivinen Jussi, Rintala, Teemu & Saari, Veli 2006: Kasvi-

en ja päiväperhosten esiintyminen luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla. 44 s. 
 
No 158 Pihlajaniemi, Mari 2006: Kuukkeli Etelä-Suomessa. Kannan tila ja valtionmaiden merkitys 

lajin säilymiselle. 100 s. 
 
No 159 Sokka, Katariina 2006: Vieraskirjamerkintöjä Nuuksion ja Linnansaaren kansallispuistoissa 

sekä Käsivarren erämaassa. 77 s. 
 
No 161 Stolt, Elina (toim.) 2006: Paistunturin erämaa-alueen ja Kevon luonnonpuiston luonto, käyttö 

ja paikannimistö. 276 s. 
 
No 162 Salokannel, Juha (toim.) 2006: Siikanevan hyönteiset 1874–2005. 85 s. 
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