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1.

Tiivistelmä
Faunatica Oy teki arvokkaiden luontotyyppien, elinympäristöjen, luontokohteiden ja
putkilokasvilajiston selvityksen Häggesbölessä heinäkuussa 2018. Työn tilaaja on
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.
Selvitysalueelta rajattiin seitsemän arvokasta luontotyyppikohdetta. Selvitysalueelta ei
löytynyt huomionarvoisia kasviesiintymiä.
Arvokkaiden luontotyyppikohteiden hoidon lähtökohtana pidetään suojeltavien
luonnonarvojen säilyttämistä kohteilla. Runsaslahopuustoisilla kangasmetsäkohteilla
voidaan harventaa pienpuustoa lehtipuita suosien. Muilla kohteilla ei ole syytä tehdä
erityisiä hoitotoimia.
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2.

Johdanto ja menetelmät
Faunatica Oy teki arvokkaiden luontotyyppien, elinympäristöjen, luontokohteiden ja
putkilokasvilajiston selvityksen Häggesbölessä heinäkuussa 2018. Selvitysalueen pinta-ala
on 13,6 ha. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Työn tilaaja on Kirkkonummen
kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.
Työn tavoitteena oli:
-

luontotyyppien kartoitus ja kuviointi Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion
(Raunio ym. 2008) luokittelun mukaisesti,

-

kuvioittainen elinympäristön rakenteen (puulajisuhteet, puuston ikä) ja
luonnontilaisuuden määrittäminen,

-

putkilokasvien valtalajien sekä valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien,
alueellisesti uhanalaisten sekä rauhoitettujen ja luontodirektiivin liitteen IV(b)
putkilokasvilajien sekä muiden harvinaisten tai luontoarvoja osoittavien
putkilokasvilajien esiintymisselvitys,

-

kasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden paikantaminen,

-

potentiaalisten arvokkaiden sammalien sekä kääpien ja muiden sienien
elinympäristöjen paikantaminen (ks. tarkemmin menetelmäliite),

-

kuviokohtaiset suositukset luonnonhoidon suunnittelulle arvokkaiden
luonnonpiirteiden säilyttämiseksi.

Kasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden kohdalla erityistä huomiota kohdistettiin
seuraaviin (ks. arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaamisen periaatteista tarkemmin
menetelmäliitteestä):
-

Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996,
Luonnonsuojeluasetus 1997/2005, Pääkkönen & Alanen 2000)

-

Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsäasetus 1996, Metsälaki
1996 ja siihen tehdyt muutokset 2013, Meriluoto & Soininen 2002)

-

Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 2011, Ohtonen ym. 2005)

-

Maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet (ns. LAKU-kohteet) (Salminen & Aalto
2012)

-

METSO-kohteet (Syrjänen ym. 2016)

-

Uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)

-

Muut huomionarvoiset luontotyypit ja elinympäristöt sekä luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät
kohteet)
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Myös huomattavan isojen puuyksilöiden tiedot kirjattiin ylös; yleisesti ottaen tämä tarkoittaa
rinnankorkeusläpimitaltaan yli 50 cm olevia lehtipuita ja yli 60 cm olevia havupuita. Lisäksi
kartoitettiin haitallisten vieraskasvilajien esiintymistä.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti.
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3.

Tulokset ja niiden tarkastelu

3.1.

Selvitysalueen yleiskuvaus
Selvitysalueen hallitsevin piirre ovat lukuisat jyrkkärinteiset kalliot, jotka ovat pääosin
luonnontilaisia iäkkäine männiköineen. Kasvillisuus on tavanomaista alueen karuille
kallioille. Laajimman kallion korkeimmalta kohdalta avautuu näköala läheiselle Järsö
Sundille (kansikuva). Kallioiden välinen metsä on suurelta osin varttunutta taimikkoa.
Jäljistä ja jätöksistä päätellen alueella on runsaasti hirvieläimiä, jotka epäilemättä
ruokailevat taimikoissa. Lisäksi on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, jota on
harvennettu ja joissa on erittäin niukasti lahopuuta.
Kahdelle varttuneen–uudistusikäisen metsän ikään ehtineelle kuviolle on kertynyt
kohtalaisesti lahopuuta, ja ne rajattiin monimuotoisuudelle arvokkaina
kangasmetsäkohteina. Ne täyttävät kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman luokan II
valintaperusteet. Lisäksi alueella on pieniä korpi- ja rämekuvioita, jotka rajattiin niin ikään
arvokkaina luontotyyppikohteina.

3.2.

Arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueelta rajattiin seitsemän arvokasta luontotyyppikohdetta (kuva 2, taulukko 1).
Luontotyyppikohteiden kuvaukset ovat liitteessä 2. Luontotyyppikohteiden rajauksen
periaatteista on kerrottu tarkemmin liitteessä 1.
Tervaleppäkorpi (-luhta) (kohde A) on luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi, jota ei
lain mukaan saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteet muuttuvat. Luonnonsuojelulain
luontotyyppien muuttamiskielto ei tule voimaan suoraan lain nojalla, vaan se edellyttää
ELY-keskuksen rajauspäätöstä. Kohde A täyttää myös maakunnallisesti arvokkaan
kohteen nk. LAKU-luontotyyppikriteerin (Salminen & Aalto 2012). Selvitysalueelta rajatut
muut arvokkaat luontotyyppikohteet luokiteltiin paikallisesti arvokkaiksi arvoluokkaan IV.
Selvitysalueelta ei löytynyt huomionarvoisia kasviesiintymiä.

3.3.

Selvitysalueen luontotyyppikuviointi
Selvitysalueen luontotyyppikuviointi, kuvioittainen elinympäristön rakenteen ja
luonnontilaisuuden määrittäminen sekä kuviokohtaiset suositukset luonnonhoidon
suunnittelulle on esitetty liitteessä 3.
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Taulukko 1. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 3). Arvoluokkien selitys
ks. liite 1. 1) Ks. Potentiaalisten huomionarvoisten sammalten sekä kääpien ja muiden sienten
elinympäristöjen arvioinnista tarkemmin menetelmäliitteestä.

Id

Potentiaalinen elinympäristö
huomionarvoisille lajeille1)
käävät ja/tai
Sammalet
muut sienet

Tyyppi

Rajausperuste / Lakistatus

A

Korpi

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama
suojeltu luontotyyppi
LAKU-luontotyyppikriteerin täyttävä,
maakunnallisesti arvokas kohde
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö
METSO-kohde (luokka I)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

B

Runsaslahopuustoinen
kangasmetsää

METSO-kohde (luokka II)
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

Räme

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö
METSO-kohde (luokka II)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

IV

Sarakorpi

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö
METSO-kohde (luokka I)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

IV

E

Kalliot

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö (pienemmät kalliot)
METSO-kohde (luokka II)
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman
kannalta arvokas

X

IV

F

Runsaslahopuustoinen
kangasmetsää

METSO-kohde (luokka II)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

X

IV

C

D

X

Arvoluokka

X

III

X

IV
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Id

Tyyppi

Rajausperuste / Lakistatus

G

Korpi
(muuttuma)

METSO-kohde (luokka II)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokas

Potentiaalinen elinympäristö
huomionarvoisille lajeille1)
käävät ja/tai
Sammalet
muut sienet

X

X
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Arvoluokka

IV
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Kuva 2. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat luontotyyppikohteet (taulukko 1).
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4.

Johtopäätökset ja suositukset
Tervaleppäkorven (kohde A) luonnontilaa ei tule heikentää, eli sen puustoa ei ole syytä
käsitellä eikä lahopuuta kerätä pois. Suosittelemme, ettei myöskään muilla suokohteilla
(kohteet C, D ja G) eikä kalliokohteilla (kohde E) ei tehdä hoitotoimenpiteitä.
Lähtökohtana pidetään suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä kohteilla.
Monimuotoisuudelle arvokkailla kangasmetsäkuvioilla (B ja F) sen sijaan voidaan
ylitiheää pienpuustoa harventaa niin, että suositaan lehtipuustoa. Haavan uudistumista
voitaisiin nopeuttaa pienaukottamalla (ks. Similä ym. 2011).
Liitteen 3 taulukossa 3.1 esitetään kaikille luontotyyppikuvioille hoitosuositukset.
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Liite 1. Menetelmäkuvaus.
Selvityksen lähtötietoihin kuuluivat seuraavat aineistot:
•

Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ja ilmakuvat

•

Otteet Kirkkonummen kunnan luonnonhoitosuunnitelmista ja metsäkuviotiedot
paikkatietoaineistona

•

Kirkkonummen kunnan metsästrategia 2005

•

Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista lajeista (Ympäristöhallinto 2018b)

•

Suomen Lajitietokeskuksen (2018) tietokantojen havainnot alueelta ja sen
lähiympäristöstä

•

Tiedot luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelma-alueista (Ympäristöhallinto 2018a)

•

Kasviatlas (Lampinen & Lahti 2018)

Tietoja on käytetty sekä 1) maastotöiden tukena että 2) raportointivaiheessa
luontokohteiden luontoarvojen arvioinnissa ja luontoarvoihin kohdistuvien mahdollisten
vaikutusten arvioinnissa.
Työssä noudatettiin soveltuvin osin mm. teosten Pääkkönen & Alanen (2000), Huttunen &
Pahtamaa (2002), Meriluoto & Soininen (2002) ja Söderman (2003) ohjeistuksia ja
määrittelyjä huomioitavista luontoarvoista.
FM, kasvibiologi Elina Manninen teki maastotyöt 8.7.2018. Selvitysalue kierrettiin jalan
kattavasti läpi kasvillisuutta ja elinympäristöjä havainnoiden. Arvokkaiden
luontokohteiden sijainnit rajattiin maastossa kartalle. Paikannuksessa käytettiin apuna
tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble Geo 7x -maastotietokone). GPS-mittauksille tehtiin
jälkikorjaus. Tällöin päästiin korkean peittävän puuston alueella 1–6 metrin tarkkuuteen ja
muilla alueilla alle kahden metrin tarkkuuteen.
Luontotyyppikuvion kasvillisuus ja kasvilajisto, puuston rakennepiirteet, lahopuusto sekä
muut ominaispiirteet kirjattiin kattavasti maastolomakkeelle ja maastotietokoneelle.
Puuston kehitysluokat noudattavat Äijälän ym. (2014) luokitusta (taulukko 1.2.).
Kasvilajit määritettiin paikan päällä. Putkilokasvien määritysoppaana käytettiin
Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998). Putkilokasvien nimistö on Kasviatlaksen
(Lampinen & Lahti 2018) mukainen. Sammalista kerättiin näytteitä, ja niitä määritettiin
mikroskooppia apuna käyttäen. Sammalten määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita:
Koponen 2000, Hallingbäck ym. 2006, 2008, Hedenäs ym. 2014, Laine ym. 2011, 2016.
Luontotyypin määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita: Alanen ym. 1995, Eurola ym.
1995, Hotanen ym. 2008, Raunio ym. 2008, Laine ym. 2012 ja Kemppainen 2017.
Kohteet valokuvattiin. Maastotyön aikana havainnoitiin kaikkien eliöryhmien
huomionarvoista lajistoa, joista tehdyt havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPSlaitteella ja merkittiin kartalle.
Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien
tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua
(pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos).
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Luontotyyppikuviot luokiteltiin arvoluokkiin niiden luonnonsuojelullisen arvon
perusteella: taulukko 1.1. Luokittelussa on sovellettu Kirkkonummen kunnan
luontoselvityksissä yleisesti käytettyä arvoluokitusta.
Taulukko 1.1. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden arvoluokitus luonnonsuojelullisen arvon
perusteella.
Luokka

Kuvaus

I Valtakunnallisesti
arvokas kohde

Kansallinen arvo on kohteella, jossa on erityisen edustava kokonaisuus uhanalaisia
lajeja tai luontotyyppejä tai kohde on erityisen arvokas elinympäristöjen kokonaisuus,
joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistuneelle lajistolle. Luontoarvot eivät
merkittävästi heikentyneet.

II Maakunnallisesti
arvokas kohde

Kohteella esiintyy Uudellamaalla erityinen tai ainutlaatuinen luontotyyppi tai
uhanalaisen lajin tai lajien elinvoimainen esiintymä. Kohde täyttää vaatimukset, jotka
esitetään julkaisussa Luonnonympäristön arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla
(Salminen & Aalto 2012).

III Alueellisesti arvokas tai
paikallisesti erittäin
arvokas alue

Kohteella esiintyy vähintään paikallisesti harvinainen tai uhanalainen laji, uhanalainen
tai arvokas elinympäristö, edustava, hyvässä luonnontilassa oleva luontotyyppi tai
kohteen ominaispiirteet luovat mahdollisuuden monipuolisen lajiston esiintymiselle.

IV Paikallisesti arvokas
alue

Kohde on tavanomaisesta poikkeava elinympäristö, jolla voi esiintyä vähintään
paikallisesti harvinaisia lajeja, vähintään paikallisesti merkittäviä elinympäristöjä tai
kohteella on kohtuullisen edustava luonnontilassa oleva, luonnontilaisen kaltainen tai
luonnontilaltaan vain lievästi heikentynyt luontotyyppi. Myös alueellisia luontoarvoja
voi olla, mutta tällöin kohteen luonnontila on heikentynyt. Kohteen edustavuus tällä
hetkellä ei ole riittävä, jotta se olisi paikallisesti erittäin merkittävä.

V Alue, jolla on joitakin
luontoarvoja

Kohde edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä esiinny harvinaisia tai uhanalaisia lajeja
tai luontotyyppejä. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luontoarvot ovat tuhoutuneet
ja arvoluokitusta voidaan nostaa arvojen palatessa. Näitä kohteita ei yleensä rajata
arvokkaina luontotyyppikohteina kuin poikkeustapauksissa.

0 Alue, jolla ei ole
luontoarvoja

Rakennettu alue.
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Taulukko 1.2. Puuston kehitysluokat (Äijälä ym. 2014, Salminen & Aalto 2012).
S0 – siemenpuumetsikkö: Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitellyt
metsiköt, joissa siemenpuuston pääpuulajeina ovat mänty tai koivu.
T1 – pieni taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on 1,3 metriä tai alle.
T2 – varttunut taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on yli 1,3 metriä. Varttuneen
taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudella on alle 8 cm tai valtapituus on männyllä ja kuusella alle 7
metriä ja koivulla alle 9 metriä.
Y1 – ylispuustoinen taimikko: Kaksijaksoinen metsikkö, jossa taimikko sekä siemen-, suojus- tai verhopuustoa.
Taimikon keskiläpimitta on alle 8 cm tai valtapituus männyllä ja kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä.
02 – nuori kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 8–16 cm.
03 – varttunut kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudella on yli 16 cm, mutta jota
ei vielä luokitella uudistuskypsäksi.
04 – uudistuskypsä metsikkö: Metsikkö on uudistuskypsä, kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen
uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta. *
ER – eri-ikäisrakenteinen metsä: Metsikkö, joka on eri-ikäisrakenteinen tai jota ollaan metsänhoitotoimenpiteillä
kehittämässä eri-ikäisrakenteiseksi. Puusto on eri-ikäisrakenteinen, jos latvusto ei jakaannu selviin
jaksoihin, vaan muodostuu eri jaksojen eri-ikäisistä ja erikokoisista puista.
*Uudistusikäisyyden voi arvioida karkeasti niin, että puut ovat järeydeltään tukkipuun luokkaa (puulajista ja
kasvupaikasta riippuen läpimitaltaan 23–27 cm). Metsälaissa määritelty uudistusikä on Etelä-Suomessa
metsätyypistä riippuen männyllä 70–100, kuusella 70–80 ja koivulla noin 50 vuotta.
Vanhalla metsällä tarkoitetaan PEFC-sertifikaatin määritelmän mukaan iältään yli puolitoistakertaa uudistusiän
ylärajan ikäistä metsää. Iäkäs metsä on uudistusikäisen ja vanhan metsän välinen vaihe.

Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaamisen periaatteita
Uhanalaisten luontotyyppien rajaamiseen liittyi ehtoja. Monet uhanalaisiksi luokitelluista
luontotyypeistä ovat kohtalaisen yleisiä, ja niiden uhanalaisuuskriteerinä on etupäässä
laadun heikkeneminen (Raunio ym. 2008). Tästä syystä arvokkaiksi katsottiin sellaiset
uhanalaisten luontotyyppien esiintymät, jotka ovat riittävän edustavia ja riittävän kokoisia,
jotta niillä voisi olla merkitystä luontotyypin paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen
suojelutason kannalta. Toisin sanoen kaikkein epäedustavimpia, epäluonnontilaisimpia
taikka mitättömän pieniä kohteita ei ollut mielekästä tulkita arvokkaiksi
luontotyyppiesiintymiksi muuten kuin aivan poikkeustapauksissa (uhanalaista kasvilajistoa
tms.).
Metsälakikohteiden osalta on otettu huomioon ns. alueellisen turvaamisen tarve (Meriluoto
& Soininen 2002), toisin sanoen arvoluokan IV kohteiden määrää on karsittu
huomattavasti silloin, kun kysymyksessä on alueella runsaana esiintyvä elinympäristö.
Tämän selvityksen kohteista kyseeseen tulevat kalliot. Kalliokohde arvioitiin arvokkaaksi,
jos sen luonnontila ei ollut merkittävästi heikentynyt ja siellä oli ainakin kaksi, kolme
seuraavista luontoarvoista:
• yhtenäinen ja paksu poronjäkälikkö,
• huomionarvoista lajistoa,
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• keloja, pökkelöitä ja/tai maapuita, tikan pajapuita,
• vanhoja, lakkapäisiä ja kilpikaarnaisia mäntyjä ja/tai erikoisen muotoisia puita,
• pysyvä puustorakenne,
• kookkaita pylväsmäisiä katajia,
• louhikkoa ja/tai kookkaita siirtolohkareita,
• maisemallista merkitystä,
• korkea jyrkänne,
• pieniä soistumia tai kosteita painanteita.
Vesilain arvokkaita kohteita ovat luonnontilaisten kohteiden lisäksi myös luonnontilaisen
kaltaiset kohteet (Ohtonen 2005). Meriluoto & Soininen (2002) määrittelevät
luonnontilaisen kaltaisen uoman siten, että siinä voi olla ”vähäisiä jälkiä uoman
perkauksesta, mutta pienveden suojaisuus on säilynyt”.
METSO-kohteilla metsikön iän määrittelyssä käytettiin apuna kehitysluokkaa ja
metsätyyppiä. Lahopuun määrää arvioitiin asteikolla 0–5, 5–10, 10–20, 20–30 ja > 30
m3/ha. Eri rakennepiirteiden, kuten puulajisuhteiden ja lahopuujatkumon, merkitys
vaihtelee elinympäristötyypin mukaan. Täydentävien valintaperusteiden mukaan METSOkohteen arvoa voi lisätä muun muassa sen sijoittuminen suojelualueiden läheisyyteen, laaja
pinta-ala tai vaateliaiden lajien esiintyminen. Monimuotoisuudelle merkittävät lehdot
voivat olla pienialaisia, jopa alle hehtaarin kuvioita. Pinta-alaltaan pienten (alle 2
hehtaaria) kalliokohteiden ei ole katsottu sopivan METSO-kohteiksi yksinään, vaan tietyt
kohteet on rajattu pääasiassa osana laajempaa (pääasiassa yli 4 hehtaaria) eri
elinympäristöjä käsittävää kokonaisuutta. METSO III-luokan kohteet ovat
monimuotoisuuden kannalta itsekseen suotuisaan suuntaan kehittyviä,
luonnonhoitotoimenpitein kehitettäviä tai ennallistamalla kunnostettavia kohteita, jotka
sijaitsevat I- tai II-luokan kuvioiden yhteydessä tai läheisyydessä. (ks. Syrjänen ym. 2016).
Luokan III METSO-kohteita ei ole tässä selvityksessä rajattu itsenäisesti arvokkaina
luontotyyppikohteina, mutta niiden soveltuvuus METSO-kohteiksi on kerrottu
luontotyyppikuviokohtaisesti liitteen 3 taulukossa.

Potentiaaliset huomionarvoisten sammalien sekä kääpien ja muiden sienten
elinympäristöt
Potentiaalisten huomionarvoisten sammal- sekä kääpä- ja muiden sienilajien
elinympäristöjen paikantamisessa hyödynnettiin tietoja eri lajien ja lajiryhmien
kasvupaikkavaatimuksista.
Luontoarvoja osoittaviin, harvinaisiin tai uhanalaisiin sammallajeihin kuuluu lehtojen,
purojen ja lähteiden, ravinteisten soiden, luhtaisten ympäristöjen, lehtokallioiden ja
jyrkänteiden, silikaattikallioiden tyvien ja vanhan metsän lajeja sekä lahopuulla ja
lehtipuiden rungoilla kasvavia lajeja. Nämä lajit vaativat kasvuympäristöltään mm.
häiriintymätöntä vesitaloutta, runsasravinteista elinympäristöä, suotuisaa pienilmastoa tai
metsä- ja lahopuujatkumoa. (Ulvinen ym. 2002, Laaka-Lindberg ym. 2009).
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Harvinaisia ja uhanalaisia kääpälajeja on eniten vanhoissa luonnonmetsissä. Vanhat,
kuusivaltaiset tuoreet kangasmetsät ovat Suomen kääpien arvokkain biotooppi, jossa
useimmat uhanalaiset kääpälajimme elävät. Toisaalta eräät harvinaistuneet lajit ovat
erikoistuneet ikivanhojen kelomäntyjen lahottamiseen. Lehtometsät ovat vähentyneet
Suomessa rajusti, ja useat lehtipuiden lahottajat ovat käyneet harvinaisiksi. Paksurunkoiset,
kaatuneet ja hitaasti lahoavat puut ovat uhanalaisten kääpien tärkein kasvualusta. Monet
harvinaiset lajit vaativat hyvää lahopuujatkumoa. Monet käävät runsastuvat vain
metsäpalon jälkeen, ja tarvitsevat hiiltynyttä puuta kasvualustakseen. (Niemelä 2016)
Uhanalaisia ja muita huomionarvoisia helttasieniä ja tatteja kasvaa eniten lehtometsissä,
kangasmetsissä ja kuivilla niityillä sekä kedoilla. Helttasienten ja tattien kokonaismääriin
verrattuna lehtometsät ovat uhanalaisille lajeille tärkeämpiä elinympäristöjä kuin
kangasmetsät. Myös kuivat kedot ja niityt ovat arvokkaampia perinnebiotooppeja kuin
ruderaattiluonteiset habitaatit. Kalkkialueilla on oma monipuolinen ja rikas sienilajistonsa.
Vanhat luonnonmetsät ovat useiden huomionarvoisten lajien elinympäristöä. Kääpien
ohella monet muutkin sienilajit ovat riippuvaisia lahopuusta. Palanut maa ja palanut puu
ovat kasvualustoina ainutlaatuisia ja niiltä voi löytää paljon sienilajeja, jotka ovat niukkoja
palamattomalla alustalla. Uhanalaisten suosienten kasvupaikat ovat keski- tai
runsasravinteisia ja usein lähteisiä soita. Myös luhdissa on omaleimainen sienilajistonsa.
(Salo ym. 2005, von Bonsdorff ym. 2014)
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Liite 2. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden kuvaukset
ID

A

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka I)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi (tervaleppäkorpi)
Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (ruohokorpi)

Pinta-ala

0,66 ha

Luontotyypit

Tervaleppäluhta (TeLu), valtakunnallisesti vaarantunut (VU) luontotyyppi

LAKUluontotyyppikriteeri
METSOvalintaperuste

Ojittamattomat tervaleppäluhdat

Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet. Luokka I.

Tervaleppä on kohteella selvä valtapuulaji, jonka ohella kasvaa hieskoivua. Aliskasvoksessa on runsaasti kuusen taimia. Puusto
on eri-ikäisrakenteista. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta on 20–30 cm. Lisäksi on muutama
yksittäinen järeämpi tervaleppä, joiden läpimitta on n. 35 cm. Kohteella on myös muutama monirunkoinen ja laho leppä. Vaikka
lähes kaikki kohteen rimpipinnat olivat heinäkuussa kuivillaan, kohteella on muutama pieni ympäri kesän kosteana säilyvä rimpi.
On huomattava, että selvitysvuoden kesä oli poikkeuksellisen kuiva, ja tavanomaisen sateisena vuonna kohteella lienee
enemmänkin märkäpintaa keskikesällä. Vaikka kohde ei ole ehkä edustavimmasta päästä, se täyttää siis juuri ja juuri
luonnonsuojelulain luontotyypin kriteerit (ks. Pääkkönen & Alanen 2000), sillä näkyvillä on vedenpinnan tasoltaan erilaisten
pintojen mosaiikki (mätäspinta, välipinta- ja rimpipinta), jossa eri pinnoilla on niille tunnusomaista kasvilajistoa. Puut kasvavat
mättäillä, joilla kasvaa lisäksi on suuria saniaisia: isoalvejuurta (Dryopetris expansa), hiirenporrasta (Athyrium filix-femina) ja
korpi-imarretta (Phegopteris connectilis) sekä mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä (Trientalis europaea), käenkaalia (Oxalis
acetosella), riidenliekoa (Lycopidium annotinum) ja oravanmarjaa (Maianthemum bifolium). Välipintojen lajistoa ovat
jouhivihvilä (Juncus filiformis), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), tähti- ja harmaasara (Carex echinata, C. canescens), suoorvokki (Viola palustris), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), korpikastikka (Calamagrostis
purpurea) sekä oka- ja korpirahkasammal (Sphagnum squarrosum, S. girgensohnii). Märkäpinnoilla vallitsee tervaleppäluhdille
tyypillisesti vehka (Calla palustris). Muita luhtavaikutteisuudesta kertovia rimpipintojen lajeja kohteella ovat kurjenjalka
(Comarum palustre), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), ojasorsimo (Glyceria fluitans) ja luhtakuirisammal (Calliergon
cordifolium). Rimpipinnoilla kasvaa lisäksi riippa- ja pullosaraa (Carex paupercula, C. rostrata). Kohteen vesitalous vaikuttaa
hyvältä. Luonnonhoitosuunnitelman metsäkuviotiedoissa mainittua noroa kohteen pohjoisosassa ei tässä selvityksessä havaittu,
mikä saattaa johtua vähäsateisesta keväästä ja kesästä. Reunoilla mätäspinta vallitsee, ja kasvillisuus muistuttaa pienialaisesti
mustikkakorpea, kun suokasvillisuus vaihettuu kivennäismaan metsäksi.
Arvoluokka

III
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ID

B

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka II)
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö

Pinta-ala

0,42 ha

Luontotyypit

Keski-ikäinen kuusivaltainen tuore kangas, valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi

METSOvalintaperuste

Lehtomaisen tai tuoreen kankaan varttuneet ja uudistuskypsät metsät, joissa on eri laholuokkiin
kuuluvaa lahopuuta 5–10 m3 hehtaarilla. Luokka II.

Kohteen puusto on melko eri-ikäisrakenteista, vaikkakin valtapuukerros, jossa puiden rinnankorkeusläpimitta on 20–30 cm, on
erottuvin. Kohteella on kuitenkin joitakin läpimitaltaan n. 35 cm ylispuita ja eri-ikäistä aliskasvosta. Puusto on paikoin ylitiheää.
jolloin varjostuksen vuoksi osa puista on kuollut tai kuolemassa pystyyn, ja lahopuuta on syntynyt jo kohtaisesti, vaikkakin se on
etupäässä pieniläpimittaista. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ovat kohteen lahovikaiset ja ränsistyneet lehtipuut.
Kuusi on valtapuulaji, mutta sen ohella kasvaa koivua, mäntyä ja vähän raitaa. Varjostuksen vuoksi myös aluskasvillisuus on
hyvin niukkaa. Kohteella on tehty ilmeisesti aikoinaan kevyt harvennus, mutta kannot ovat jo vanhoja.
Arvoluokka

IV
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ID

C

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka II)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoinen jouto- / kitumaan suo)

Pinta-ala

0,20 ha

Luontotyypit

Sararäme (SR), valtakunnallisesti säilyvä (LC), Etelä-Suomessa vaarantunut (VU) luontotyyppi

METSOvalintaperuste

Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet. Luokka II.

Kohteen vesitalous vaikuttaa hyvältä, vaikka luonnontilaan ovat voineet vaikuttaa ympäröivät hakkuut; kohteen ympärillä on
tiheää varttunutta koivutaimikkoa. Kohteen keskiosassa on suhteellisen vähän mätäspintaa, joilla kasvaa vain muutamia pieniä
kitukasvuisia mäntyjä. Pääosin keskusta on saravaltaista välipintaa, kun taas reunoilla mättäillä kasvaa tiheää kitukasvuista
kuusta, mäntyä ja koivua. Mätäspintojen lajeja ovat mustikka, puolukka ja rämekarhunsammalta (Polytrichum strictum).
Välipinnoilla tavataan pullo-, juola- ja tähtisaraa (Carex rostrata, C. nigra ssp. nigra, C. echinata), raatetta, luhtavillaa
(Eriophorum angustifolium) ja jouhivihvilää sekä rämerahkasammalta (Spahgnum angustifolium).
Arvoluokka

IV
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ID

D

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka I)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoinen jouto- / kitumaan suo)

Pinta-ala

0,14 ha

Luontotyypit

Juolasarakorpi (NigrNK), valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT), Etelä-Suomessa vaarantunut (VU)
luontotyyppi

METSOvalintaperuste

Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet. Luokka I.

Kohde muistuttaa jonkin verran edellä kuvattua sararämettä (kohde C) mutta tällä kohteella kasvaa eräitä korpisuutta ilmentäviä
lajeja: maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata), metsäalvejuurta, metsäkortetta ja korpikarhunsammalta. Pienen pinta-alan
vuoksi reunavaikutus näkyy selvemmin myös kohteen keskiosassa, eikä suotyyppiä ole helppo määrittää. Mätäspintaa on
enemmän kohteen keskustassa kuin edellisellä kohteella. Mättäillä kasvaa kitukasvuisia mäntyjä, koivuja ja kuusia sekä
mustikkaa, puolukkaa ja tupasvillaa (Eriophorum vaginatum). Välipinnoilla kasvaa mm. juola- ja tähtisaraa, jouhivihvilää,
vaalearahkasammalta (Sohagnum centrale) ja ojasorsimoa.
Arvoluokka

IV
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ID

E

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka II)
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaat kalliot

Lakistatus

Pienet kalliot ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (karukkokankaita
puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat kalliot)
Laajin osa-alue ei täytä metsälain pienialaisuuden vaatimusta eikä ole lakikohde; muu luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö

Pinta-ala

yhteensä 5,05 ha

Luontotyypit

Karut avoimet laakeat rannikkokalliot, valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) luontotyyppi
Kalliometsä, valtakunnallisesti säilyvä (LC) luontotyyppi

METSOvalintaperuste

Puustoltaan yli 120-vuotiaat kalliometsät, joissa on lahoja maapuita, keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä.
Luokka II.

Kohteella on useita luonnontilaisia kallioita, joista edustavimmat rajattiin arvokkaina luontotyyppikohteina. Laajimmalta
kallioalueelta on hieno näkymä Järsö Sundille. Kallioilla on maisemallisesti arvokasta iäkästä ja vanhaa puustoa: käkkyräisiä
kilpikaarnamäntyjä, joista osa on lakkapäisiä (kasvunsa lopettaneita) sekä keloja. Lisäksi on lukuisia maapuita, tikan pajapuita ja
muutamia pystyyn kuolevia kuusia. Kalliolla kasvaa myös erikoisia riippuvaoksaisia kuusia. Ne muistuttavat Etelä-Suomessa
harvinaisena kasvavaa kuusen muotoa Picea abies f. pendula, surukuusi, vaikkakaan eivät ole yhtä kapealatvuksisia.
Poronjäkälikkö on laajoilla alueilla yhtenäinen ja paksu eikä kulumista ole juuri nähtävillä. Kallioiden kasvi- ja jäkälälajisto on
karuille kallioille tavanomaista: poronjäkälien lisäksi kasvaa kangaskarhunsammalta (Polytrichum juniperinum), seinäsammalta
(Pleurozium schreberi), kynsisammalia (Dicranum spp.), tierasammalia (Racomitrium spp.), kanervaa (Calluna vulgaris),
metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja puolukkaa. Pienissä soistumissa kasvaa lisäksi kangasrahkasammalen (Sphagnum
capilliifolium) seurana erityisesti juolasaraa. Laajimmalla kohteella on isompia soistumia, joissa tavataan lisäksi juolukkaa
(Vaccinium uliginosum), variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja virpapajua (Salix aurita) sekä ruskorahkasammalmättäitä (S.
fuscum). Kohteilla on näyttäviä valuvesipintoja, joilla on paksua kangasrahkasammalpeitettä. Tärkeä maisemaelementtinä
kallioilla ovat lisäksi kookkaat siirtolohkareet. Kanervikkoa ja koivun taimia on kuollut kesän kuivuuden seurauksena.
Arvoluokka

IV
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ID

F

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka II)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö

Pinta-ala

0,41 ha

Luontotyypit

Keski-ikäinen sekapuustoinen kuivahko kangas, valtakunnallisesti erittäin uhanlainen (EN) luontotyyppi

METSOvalintaperuste

Varttuneet ja uudistuskypsät kuivahkon ja kuivan kankaan metsiköt, joiden puusto on uudistunut
luontaisesti ja on erirakenteista ja joissa on yksittäisiä tai useita aiemman puusukupolven puita
(kilpikaarnamännyt, kelot tai vanhat maapuut. Luokka II.

Kohteen puusto on melko eri-ikäisrakenteista. Valtapuuna on kuusi mutta sen ohella kasvaa lähes yhtä runsaana mäntyä sekä
vähän koivua ja muutama haapa. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta on 20–30 cm, mutta kohteella on
useita aiemman puusukupolven puita (kilpikaarnaisia mäntyjä ja keloja) sekä eri-ikäistä aliskasvosta. Puulajivalikoimaa
monipuolistavat muutamat järeähköt haavat. Kohteella kasvaa lisäksi erikoista riippuvaoksaista kuusen muotoa. Lahopuuta on n.
5 m3/ha, mutta se on pitkälti pieniläpimittaista. Puusto on ylitiheää, minkä seurauksena nuoria puita on riukuuntunut ja useita
puita on kuollut / kuolemassa pystyyn. Varjostuksen vuoksi aluskasvillisuus on niukkaa.
Arvoluokka

IV
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ID

G

Rajausperuste

METSO-kohde (luokka I)
Uhanalainen luontotyyppi
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas

Lakistatus

Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö

Pinta-ala

0,14 ha

Luontotyypit

(Ent.) saniaislehtokorpi (SaLhK) valtakunnallisesti vaarantunut (VU), Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen
(EN) luontotyyppi; nyk. lehtoturvekangas

METSOvalintaperuste

Ennallistamiskelpoiset ojitetut lehtokorvet. Luokka I.

Nykyisin turvekangasasteella oleva korpi on kuivunut luultavasti tien rakennuksen yhteydessä. Kohteella on kuitenkin edelleen
jonkin verran korpilajeja, joskin luontotyyppiin sinänsä luonnostaan kuuluvat lehtolajit ovat nykyisin niitä selvästi runsaampia,
samoin kuin mustikka. Tervaleppä on kohteella valtapuu. Sen ohella kasvaa koivua. Puusto on pääosin nuorta–varttunutta:
keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta on 10–25 cm. Lisäksi on joitakin läpimitaltaan n. 30 cm ylisleppiä. Osa lepistä on
lahovikaisia, ja tikka (luultavasti palokärki) on hakannut niihin koloja. Mahdollisesti tervalepät ovat kuolemassa kasvupaikan
kuivumisen seurauksena. Kuusen taimia on melko runsaasti, mikä osaltaan kertoo kuivumisesta. Kenttäkerrosta vallitsevat
osaltaan suuret suosaniaiset hiirenporras, isoalvejuuri, metsäalvejuuri ja korpi-imarre, mutta metsälaji sananjalka (Pteridium
aquilinum) on valtaamassa alaa niiltä. Suolajeja kohteella ovat lisäksi paatsama (Frangula alnus), metsäkorte, suo-orvokki, suoohdake (Cirsium palustre), nurmilauha, viitakastikka (Calamagrostis canescens), maariankämmekkä, oka- ja korpirahkasammal
(Spahagnum squarrosum, S. girgensohnii) ja korpikarhunsammal. Lehtolajeja kohteella ovat tuomi (Prunus padus), vadelma
(Rubus idaeus), oravanmarja, valkovuokko (Anemone nemorosa), käenkaali, karhunputki (Angelica sylvestris) ja
lehtolehväsammal (Plagiomnium affine).
Arvoluokka

IV
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Liite 3. Selvitysalueen luontotyyppikuviointi

Kuva 3.1. Selvitysalueen luontotyyppikuviointi (taulukko 3.1).
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Taulukko 3.1. Selvitysalueen luontotyyppikuviot. Luontotyyppiluokittely Raunion ym. (2008)
mukaisesti. LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen. dbh
= rinnankorkeusläpimitta. Arvoluokat ks. liitteen 1 taulukko 1.1. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden
kuvaukset liitteessä 2.

ID

Luontotyypit,
valtakunnallinen
uhanalaisluokka

Pääpuulaji /
sivupuulajit /
Ylimmän
yhtenäisen
latvuskerroksen
dbh / puuston
ikäarvio

Luonnonhoidon
suositukset

Arvoluokka

Luonnontila

IV

Heikentynyt

Arvokas luontotyyppikohde B

Lisätiedot

1

Keski-ikäinen
kuusivaltainen
tuore kangas, NT

Kuusi / mänty,
koivu ja raita / 20–
30 cm / 80–90 v.

Suositellaan, että jätetään
kehittymään
luonnontilaiseen suuntaan.
Ei voimakkaita
harvennuksia. Maapuita tai
huonokuntoisia puita ei
korjata pois. Ylitiheää
nuorta puustoa voidaan
harventaa. Pienpuuston
hoidossa suositaan
lehtipuita.

2

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 10–25 cm /
70–80 v.

Jätetään luonnontilaan

IV

Hyvä

Arvokas luontotyyppikohde E

3

Nuori tuore
kangasmetsä, VU

Mänty / koivu ja
kuusi / 7–15 cm /
40–50 v.

Voidaan hoitaa normaaliin
tapaan taajamametsänä

V

Selvästi
heikentynyt

Harvennettu. Hieman kuusija mänty-ylispuita: dbh 20–35
cm

4

Keski-ikäinen
kuusivaltainen
kuivahko kangas,
EN

Kuusi / mänty / 20–
25 cm / 80–90 v.

Suositellaan, että jätetään
kehittymään
luonnontilaiseen suuntaan.
Ei voimakkaita
harvennuksia. Maapuita tai
huonokuntoisia puita ei
korjata pois. Ylitiheää
nuorta puustoa voidaan
harventaa. Lahopuuta
voitaisiin tuottaa lisää.

V

Heikentynyt

Harvennettu. Runsaasti
kuusen taimia. Soveltuu
METSO III-luokan kohteeksi.

5

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 15–25 cm /
140–150 v.

Jätetään luonnontilaan

IV

Erinomainen

Arvokas luontotyyppikohde E
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Pääpuulaji /
sivupuulajit /
Ylimmän
yhtenäisen
latvuskerroksen
dbh / puuston
ikäarvio

Luonnonhoidon
suositukset

6

Keski-ikäinen
sekapuustoinen
kuivahko kangas,
EN

7

Luontotyypit,
valtakunnallinen
uhanalaisluokka

31

Arvoluokka

Luonnontila

Kuusi / mänty,
koivu ja haapa / 20–
30 cm / 80–90 v.

Suositellaan, että jätetään
kehittymään
luonnontilaiseen suuntaan.
Ei voimakkaita
harvennuksia. Maapuita tai
huonokuntoisia puita ei
korjata pois. Ylitiheää
nuorta puustoa voidaan
harventaa. Pienpuuston
hoidossa suositaan
lehtipuita. Haavan
uudistumista tulisi
helpottaa
pienaukottamalla.

IV

Heikentynyt

Arvokas luontotyyppikohde E

Nuori tuore
kangasmetsä, VU

Koivu / mänty ja
kuusi / –15 cm /
10–20 v.

Normaali taimikonhoito

V

Selvästi
heikentynyt

Varttunutta taimikkoa. Osin
soistunutta.

8

Juolasarakorpi,
NT

Mänty / koivu ja
kuusi / –10 cm /
20–40 v.

Jätetään luonnontilaan

IV

Hyvä

9

Nuori tuore
kangasmetsä, VU

Kuusi / koivu / 7–20
cm / 30–40 v.

Normaali taimikonhoito

V

Selvästi
heikentynyt

10

Tervaleppäluhta,
VU

Tervaleppä / koivu /
20–30 cm / 70–80
v.

Luonnonsuojelulain
mukainen luontotyyppi,
jota ei lain mukaan saa
muuttaa niin, että sen
ominaispiirteet muuttuvat.

III

Hyvä

Arvokas luontotyyppikohde A

11

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 20–30 cm /
70–80 v.

Jätetään luonnontilaan

V

Hyvä

Soveltuu METSO III-luokan
kohteeksi.

12

Keski-ikäinen
kuusivaltainen
tuore kangas, NT

Kuusi / mänty / 20–
35 cm/ 70–100 v.

Voidaan hoitaa normaaliin
tapaan taajamametsänä.

V

Selvästi
heikentynyt

ID

Lisätiedot

Arvokas luontotyyppikohde D

Koivutaimikkoa. Osin
soistunut
(rahkasammalpeitteisiä
painanteita)

Harvennettu.
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ID

Luontotyypit,
valtakunnallinen
uhanalaisluokka

Pääpuulaji /
sivupuulajit /
Ylimmän
yhtenäisen
latvuskerroksen
dbh / puuston
ikäarvio

13

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 20–30 cm /
70–80 v.

Jätetään luonnontilaan

V

Heikentynyt

14

Sararäme, LC

Mänty / –10 cm /
20–40 v.

Jätetään luonnontilaan

IV

Hyvä

15

Keski-ikäinen
kuusivaltainen
tuore kangas, NT

Kuusi / mänty ja
koivu / 15–25 cm/
40–70 v.

Voidaan hoitaa normaaliin
tapaan taajamametsänä.

V

Selvästi
heikentynyt

Luonnonhoidon
suositukset

Arvoluokka

Luonnontila

32

Lisätiedot

Merkkejä hakkuista.
Muutamia kilpikaarnaisia
mäntyjä ja keloja. Soveltuu
METSO III-luokan kohteeksi

Arvokas luontotyyppikohde C

Harvennettu. Runsaasti
taimikkoa.

16

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 15–25 cm /
150–160 v.

Jätetään luonnontilaan

IV / V

Hyvä

Pääosin arvokas
luontotyyppikohde E.
Avokallioiden välinen
tiheämpi mäntymetsä
soveltuu METSO III-luokan
kohteeksi.

17

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 20–30 cm /
70–80 v.

Jätetään luonnontilaan

V

Hyvä

Soveltuu METSO III-luokan
kohteeksi.

18

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 20–30 cm /
70–80 v.

Jätetään luonnontilaan

V

Hyvä

Soveltuu METSO III-luokan
kohteeksi.

Tervaleppä / koivu /
10–25 cm / 30–50
v.

Ei toimenpiteitä

IV

Heikentynyt

Arvokas luontotyyppikohde G

Mänty / Kuusi ja
koivu / 15–25 cm /
40–70 v.

Voidaan hoitaa normaaliin
tapaan taajamametsänä.

V

Selvästi
heikentynyt

Harvennettu

19

20

Ent.
saniaislehtokorpi,
VU
nyk.
lehtoturvekangas

Keski-ikäinen
mäntyvaltainen
tuore kangas, NT
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ID

Luontotyypit,
valtakunnallinen
uhanalaisluokka

Pääpuulaji /
sivupuulajit /
Ylimmän
yhtenäisen
latvuskerroksen
dbh / puuston
ikäarvio

21

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 10–20 cm /
70–80 v.

22

Karu avoin laakea
rannikkokallio, NT
Kalliometsä, LC

Mänty / 15–25 cm /
140–150 v.

Luonnonhoidon
suositukset

Arvoluokka

Luonnontila

Jätetään luonnontilaan

V

Heikentynyt

Jätetään luonnontilaan

IV

Hyvä

33

Lisätiedot

Metsätyökoneen ura.
Soveltuu METSO III-luokan
kohteeksi.

Arvokas luontotyyppikohde E
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